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STRESZCZENIE
Cel. Artykuł ukazuje zależność między natężeniem patologii osobowości a głębokością zaburzeń depresyjnych. Wiąże objawy 

depresyjne z jakością struktur i procesów psychicznych, od których zależy rozumienie dynamiki depresji i jej leczenie.
Poglądy. Myślenie psychodynamiczne o zaburzeniach depresyjnych wychodzi od strukturalnej diagnozy osobowości. Poziom 

organizacji osobowości można określić na podstawie oceny podstawowych jakości psychicznych, takich jak: tożsamość, mechanizmy 
obronne, testowanie rzeczywistości, rodzaj relacji z obiektem, funkcjonowanie moralne. Wszelkie objawy pacjenta i decyzje dotyczące 
farmakoterapii, interwencji pomocowych, terapii rozpatrywane są przez pryzmat diagnozy strukturalnej. Artykuł pokazuje powiąza-
nie modelu patologii osobowości Kernberga z kryteriami diagnostycznymi klasyfi kacji DSM-IV.

Wnioski. Depresja rozumiana jest jako reakcja na utratę obiektu. Im patologia osobowości jest mniejsza, tym bardziej stany 
depresyjne dotyczą realnej utraty a przeżywanie depresyjne zawiera więcej odniesień do realności. Chociaż w ujęciu objawowym 
zaburzenia depresyjne u osób z różnymi patologiami osobowości wyglądają podobnie, mogą być związane z różnymi procesami 
psychicznymi.

SUMMARY
Objective. This article shows the interrelation between the level of abnormality in personality and severity of depressive disorders. 

It correlates depressive symptoms with the quality of psychological structure and processes that determine our understanding of the 
dynamic of depression and its treatment.

View. Psychodynamic view on depressive disorder is based on the structural personality diagnosis. According to the evaluation 
of basic psychological qualities such as: identity, defense mechanisms, reality testing, character of object relations, moral functioning 
allows us to determine level of personality organization. All of our patients’ symptoms, along with the decisions about pharmacotherapy, 
other helping interventions, psychotherapy must be considered based on the structural diagnosis. This article presents the interrelation 
between Kernberg’s abnormal personality model and the diagnostic criteria of DSM-IV.

Conclusion. Depression is understood as the reaction to object loss. The lower the level of abnormality in personality, the more the 
depressive states are connected to the genuine loss, and depressive symptoms have more references to the reality. Although in sympto-
matic perspective, the depressive disorder in people with different personality disorders may seem alike, the symptoms are the result of 
different psychological processes.
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Według doniesień Światowej Organizacji Zdro-
wia, depresja obok choroby niedokrwiennej serca 
będzie główną przyczyną niepełnosprawności spo-
łeczeństwa w 2020 r. [1]. Obecnie jest najczęstszym 
zaburzeniem psychicznym [2]. Defi nicje objawowe 
zaburzeń depresyjnych zawarte w klasyfi kacjach 
DSM-IV-TR i ICD-10 są prawie identyczne, opierają 
się na wyróżnionych objawach głównych: obniżeniu 

nastroju, anhedonii i utracie zainteresowania oraz 
kilku objawach dodatkowych [3, 4]. Na temat etiolo-
gii depresji napisano wiele, jednak do dnia dzisiejsze-
go nie jest dostatecznie wyjaśniona. Z ostatnich do-
niesień najbardziej przekonujące są prace Kendlera 
wykazujące, że depresja powstaje m.in. w wyniku 
interakcji pomiędzy czynnikami osobowościowy-
mi oraz obciążającymi zdarzeniami życiowymi [5]. 
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W praktyce klinicznej patologię osobowości można 
poznać dosyć dokładnie, co pozwala na poszukiwa-
nie związków pomiędzy strukturą osobowości a sta-
nami depresyjnymi.

Patologia osobowości związana jest ze sztyw-
nymi (dysfunkcjonalnymi) wzorcami przeżywania 
i zachowania, znacznie utrudniającymi życiową 
adaptację. Często towarzyszą im rozmaite zaburze-
nia psychiczne: stany depresyjne, lękowe, psycho-
tyczne, zaburzenia pod postacią somatyczną, zabu-
rzenia behawioralne oraz uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych.

Według kryteriów diagnostycznych DSM-IV-TR 
[3] zaburzenia osobowości są defi niowane w sposób 
następujący:
A. Utrwalony wzór wewnętrznego przeżywania 

i zachowania, który znacznie odbiega od kultu-
rowych oczekiwań wobec danej osoby. Przejawia 
się w dwóch lub więcej obszarach: (1) poznanie 
(sposób spostrzegania, interpretowania siebie, 
innych osób i zdarzeń), (2) afektywność (rozpię-
tość, intensywność, zmienność i dostosowanie 
reakcji interpersonalnych), (3) funkcjonowanie 
interpersonalne, (4) kontrola impulsów.

B. Wzór ten jest nieelastyczny i ujawnia się w szero-
kim zakresie sytuacji osobistych i społecznych.

C. Utrwalony wzór prowadzi do istotnego klinicznie 
cierpienia lub upośledzenia funkcjonowania spo-
łecznego, zawodowego lub w innych dziedzinach 
funkcjonowania.

D. Wzór jest stabilny i długotrwały, a jego początek 
można prześledzić wstecz co najmniej do wieku 
dorastania lub wczesnej dorosłości.
Im większe nasilenie patologii osobowości, tym 

sztywniejsze, bardziej dezadaptacyjne i zakłócające 
funkcjonowanie życiowe, zachowanie. Łagodne, pod-
progowe zaburzenia struktury osobowości w łatwej 
sytuacji życiowej nie utrudniają adaptacji, natomiast 
w trudnych, obciążających emocjonalnie sytuacjach 
przybierają formę zaburzeń psychicznych. Pewne in-
formacje o tym jak może wyglądać patologia osobo-
wości można odnaleźć w klasyfi kacji DSM-IV-TR, 
która dzieli zaburzenia osobowości na 3 grupy (sku-
pienia) charakteryzujące się:
A. Dziwacznością, ekscentrycznością i skłonnością 

do myślenia psychotycznego (osobowość parano-
iczna, schizoidalna i schizotypowa).

B. Teatralnością, nieobliczalnością, zmiennością oraz 
nadmierną emocjonalnością (osobowość narcy-
styczna, borderline, histrioniczna i dyssocjalna).

C. Niepokojem i bojaźliwością (osobowość unikają-
ca, zależna i obsesyjno-kompulsyjna).

Wyróżniane są także: osobowość depresyjna 
i bierno-agresywna (negatywistyczna) – do dalszych 
badań, bez próby grupowania i ogólnego opisywania.

W takim podziale typologia zaburzeń osobo-
wości jest zbliżona do modelu patologii osobowo-
ści przedstawionego przez psychoanalityka Otto 
Kernberga. Poza zbieżnym z kryteriami diagno-
stycznymi DSM-IV-TR opisem cech zaburzenia 
Kernberg [6, 7] uzupełnia opis patologii osobowości 
o określenie strukturalnej organizacji stanowiącej 
podłoże właściwości opisowych i teoretyczne wyja-
śnienie dynamiki procesów psychicznych pacjenta. 
Dlatego jego podejście określane jest jako psycho-
dynamiczne.

Wyróżnia on trzy podstawowe poziomy patologii 
osobowości [8]: neurotyczny, pograniczny (border-
line) i psychotyczny. Najwyżej zorganizowaną struk-
turą zapewniającą zintegrowaną tożsamość i dojrza-
łe mechanizmy obronne jest struktura neurotyczna, 
najsłabszą organizację ujawnia struktura psycho-
tyczna, natomiast struktura pograniczna charakte-
ryzuje się wykorzystywa niem zarówno dojrzałych, 
jak i prymitywnych obron, mieszcząc się pomiędzy 
pozostałymi dwoma strukturami (organizacjami). 
Warto zaznaczyć, że u osób neurotycznych również 
występują prymitywne mechanizmy obronne, na-
tomiast pacjenci psychotyczni dojrzałych obron nie 
wykształcili.

Nancy McWilliams wyróżnia cztery poziomy 
struktury osobowości: psychotyczny, borderline, 
neurotyczny, zdrowy [9]. Poza poziomami rozwoju 
osobowości określa także „typ charakteru” (np. para-
noidalny, depresyjny, schizoidalny) zależny od przy-
jętego stylu obronnego. Opis osobowości według 
McWilliams jest krzyżówką poziomu patologii i typu 
charakteru np. poziom borderline – typ depresyjny. 
Stany depresyjne mogą pojawiać się w każdej pa-
tologii jednak mają różny charakter. Podobnie jak 
Kernberg, Nancy McWilliams uważa, że nie można 
zrozumieć istoty osobowości człowieka bez uwzględ-
nienia poziomu rozwojowego struktury osobowości. 
Patogeneza zaburzeń depresyjnych zależy od struk-
tury osobowości. Inna jest u osoby z neurotyczną or-
ganizacją osobowości, inna w przypadku osobowości 
ze strukturą pograniczną.

Artykuł koncentruje się na depresji w patologii 
osobowości, uwzględniając neurotyczny i pogranicz-
ny poziom organizacji osobowości (wyższy i niższy) 
opisywane przez Kernberga i jego współpracowni-
ków [6, 7]. Ze względu na rozległość zagadnienia, ro-
zumienie objawów depresyjnych u pacjentów psycho-
tycznych w tym artykule nie będzie rozwijane.
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PODEJŚCIE STRUKTURALNE

Ujęcie strukturalne opiera diagnozę patologii oso-
bowości na jakości podstawowych struktur i procesów 
psychologicznych. Pojęcie struktur odnosi się do ze-
stawu względnie stałych elementów funkcjonowania 
psychicznego w sposób powtarzalny aktywizujących 
się w określonych sytuacjach. Stanowią rodzaj psy-
chicznego „szkieletu” organizującego subiektywne 
doświadczenie i zachowanie w określony, charakte-
rystyczny sposób. W obszarze neurobiologii poznaw-
czej struktury psychiczne mogą być związane z po-
szczególnymi obwodami neuronalnymi lub sieciami 
asocjacyjnymi [6]. Organizacja struktur psychicznych 
jest dosyć stabilna w czasie. O ich naturze możemy 
wnioskować poprzez obserwację, analizując wpływ 
tych struktur na takie aspekty funkcjonowania jak: za-
chowanie, subiektywne przeżycia, relacje interperso-
nalne. Poziom organizacji osobowości określa jakość 
takich struktur i procesów psychicznych jak: tożsa-
mość, dominujący typ mechanizmów obronnych, te-
stowanie rzeczywistości, jakość relacji interpersonal-
nych, funkcjonowanie moralne [6, 7].

Jedną ze struktur psychicznych jest poczucie toż-
samości. Tożsamość odpowiada zarówno subiektyw-
nemu doświadczaniu i poczuciu siebie, jak i sposo-
bom doświadczania innych znaczących osób [10]. 
Poczucie siebie i innych są ściśle ze sobą powiązane. 
Prawidłowo ukształtowana tożsamość umożliwia ca-
łościowy, pogłębiony, stabilny w czasie i kontekście, 
realistyczny sposób przeżywania siebie i otoczenia 
[7]. Odpowiada za zdolność trafnego spostrzegania 
stanów emocjonalnych i zachowań innych osób, an-
gażowania się w długoterminowe aktywności sprzy-
jające zawodowym, poznawczym, interpersonalnym 
korzyściom. Pozwala na określanie granic między 
jednostką a otoczeniem, odróżniając przeżycia wła-
sne od cudzych. Umożliwia precyzowanie subiektyw-
nych opinii, poglądów, wartości. Tworzy stałe zasoby 
do których można się odnieść w czasie zewnętrznej, 
bądź wewnętrznej destabilizacji, w warunkach wystą-
pienia stresu.

Mechanizmy obronne są automatyczną, psycho-
logiczną odpowiedzią jednostki na stres czy konfl ikt 
emocjonalny. Poziom integracji tożsamości wpływa 
na jakość dominujących mechanizmów obronnych, 
im większy, tym obrony są bardziej elastyczne, ada-
ptacyjne, mniej zniekształcają odbiór rzeczywisto-
ści [8]. Mechanizmy obronne chronią przed lękiem 
[11] i psychicznym cierpieniem. Dojrzałość owych 
mechanizmów wpływa na możliwość elastycznego 
dostosowania swojego zachowania i przeżywania 

w celu optymalnego rozwiązania konkretnej sytuacji. 
W przypadku przewagi mniej dojrzałych mechani-
zmów obronnych, jednostka sztywno i przymuso-
wo powtarza dezadaptacyjne zachowania, mimo ich 
nieefektywności w danej sytuacji [11]. Mechanizmy 
obronne działają w służbie ego. Jest to opisana przez 
Freuda struktura psychiczna, której powstanie i roz-
wój napędza konieczność zaspokajania potrzeb orga-
nizmu w realnym świecie [12]. Jego podstawowa rola 
to godzenie wymagań organizmu z warunkami śro-
dowiskowymi, stąd pogląd, że działanie ego podlega 
zasadzie rzeczywistości. Ego, między innymi poprzez 
wykorzystanie mechanizmów obronnych adaptuje 
jednostkę do otoczenia, kontroluje funkcje poznawcze 
i intelektualne. Podejmuje decyzje o działaniu, okre-
śla, które popędy, pragnienia zostaną zrealizowane 
i w jaki sposób.

Testowanie rzeczywistości to uznawanie ogólnie 
przyjętych poglądów na temat rzeczywistości. Utrata 
ogólnego testowania rzeczywistości dotyczy osób 
o głęboko zaburzonej i psychotycznej osobowości. 
Kernberg opisuje natomiast bardziej subtelne trud-
ności w tzw. społecznym testowaniu rzeczywistości 
[6]. Testowanie rzeczywistości społecznej umożliwia 
odczytywanie sygnałów społecznych, ich rozumienie 
i właściwe temu rozumieniu reagowanie w sytua cjach 
interpersonalnych. Nieprawidłowe interpretowanie sy-
gnałów społecznych wzmaga lęk, może aktywizować 
postawę dystansu do otoczenia, blokując możliwość 
korzystania ze społecznego wsparcia i prowokując nie-
przystosowawcze sposoby radzenia sobie.

Jakość relacji z obiektem uwzględnia naturę re-
lacji interpersonalnych. Teoria relacji z obiektem 
zakłada uwewnętrznienie wczesnych wzorców rela-
cji z obiektem i wpływu jakości tych internalizacji 
na psychologiczny rozwój i funkcjonowanie człowie-
ka [13]. Jakościowo dobra wewnętrzna reprezentacja 
relacji z obiektem pozwala na tworzenie stabilnych, 
względnie satysfakcjonujących relacji z innymi, two-
rzenie społecznej sieci wsparcia i korzystania z niej 
w sytuacjach stresu.

Funkcjonowanie moralne w przypadku zdro-
wej osobowości stanowi kompas moralny – spójny, 
elastyczny, zintegrowany z poczuciem Ja, oparty 
na przywiązaniu do ideałów, wartości rodzinnych 
i kulturowych. To, co różni funkcjonowanie moralne 
osób zorganizowanych neurotycznie od zdrowych, 
to sztywność moralna widoczna np. w ocenianiu 
siebie i otoczenia stale według zbyt wysokich stan-
dardów, zadręczanie się pokusami czy przesadny 
samokrytycyzm. Poziom pograniczny organiza-
cji osobowości prezentuje różny poziom patologii 
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w funkcjonowaniu moralnym. Występują pacjenci 
o względnie dojrzałym aczkolwiek sztywnym i suro-
wym funkcjonowaniu moralnym. Na drugim końcu 
kontinuum plasują się jednostki (osobowości anty-
społeczne, ciężka patologia narcystyczna) pozbawio-
ne moralnego drogowskazu, niezdolne do przeżycia 
poczucia winy [6]. Funkcjonowanie moralne jest ob-
serwowalnym przejawem funkcjonowania superego, 
które stanowi intrapsychiczną, znaczącą i złożoną 
formację strukturalną [14] w przeważającej części 
nieświadomą [15]. Wraz z rozwojem aparatu psy-
chicznego formuje się w autonomiczny system regu-
lacji zachowania, procesów emocjonalnych i umysło-
wych. Kernberg opierał swoje rozumienie superego 
na koncepcji rozwiniętej przez Edith Jacobson, która 
opisywała superego jako złożony system funkcjo-

nalny [14]. W przedstawianym schemacie diagno-
zy strukturalnej nacisk kładziony jest jednak nie 
na skomplikowaną i abstrakcyjną strukturę superego 
a behawioralny, emocjonalny i umysłowy przejaw jej 
ekspresji. Tak jak o rozwoju ego możemy wniosko-
wać m.in. na podstawie oceny dojrzałości stosowa-
nych mechanizmów obronnych czy sposobu testo-
wania rzeczywistości, tak funkcjonowanie moralne 
odzwierciedla poziom integracji superego [8].

Jakości wymienionych procesów i struktur okre-
ślały patologię osobowości i według Kernberga [6, 7] 
można wyróżnić dwa podstawowe poziomy organizacji 
osobowości: neurotyczny poziom organizacji osobo-
wości (NPO – neurotic level of personality organiza-
tion) oraz pograniczny poziom organizacji osobowości 
(BPO – borderline level of personality organization).

Rycina 1. Zależność między poziomem organizacji osobowości a diagnozą zaburzenia z osi II DSM IV-TR [wg 6].
Figure 1. The relationship between the level of personality organization and the diagnosis of personality disorders on Axis II of DSM-IV-TR [after 6].
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Charakterystyczna dla neurotycznego poziomu 
organizacji osobowości jest nieprzystosowawcza 
sztywność osobowości, przy jednocześnie zintegro-
wanej tożsamości, przewadze dojrzałych mecha-
nizmów obronnych, adekwatnym i nienaruszonym 
testowaniu rzeczywistości. Do tej grupy zaliczamy: 
obsesyjno-kompulsywne zaburzenia osobowości, de-
presyjne i histeryczne zaburzenia osobowości (pomi-
nięte w DSM-IV-TR) oraz kwalifi kującą się do tego 
poziomu grupę pacjentów z osobowością unikającą. 
Natomiast do patologii osobowości wyższego pozio-
mu, ale o wyższym pogranicznym, nieneurotycznym 
poziomie organizacji osobowości, mogą również 
zaliczać się osobowości unikające, zależne, histrio-
niczne i lepiej zorganizowani pacjenci narcystyczni. 
Patologia ta cechuje się bardzo dużą sztywnością oso-
bowości, mieszanymi mechanizmami obronnymi, za-
równo dojrzałymi (np. wyparcie), jak i prymitywnymi 
(np. rozszczepienie), lekką lub umiarkowaną patologią 
tożsamości, raczej nienaruszonym testowaniem rze-
czywistości, niekonsekwentnym funkcjonowaniem 
moralnym i szansą na wzajemne (przynajmniej nie-
które) relacje ze znaczącymi innymi. Niższy pogra-
niczny poziom organizacji osobowości (odpowiadają-
cy w przybliżeniu grupie A klasyfi kacji DSM-IV-TR) 
zawiera osobowości: schizotypową, paranoiczną, 
schizoidalną, osobowość z pogranicza i głębsze pa-
tologie narcystyczne aż do osobowości antyspołecz-
nej. Różnice w porównaniu do wyższej organizacji 
pogranicznej polegają na głębiej zaburzonych relacji 
z obiektem (zorientowanych na zaspokojenie potrzeb), 
patologicznym funkcjonowaniu moralnym, możli-
wych przejściowych stanach psychotycznych, prze-
wadze rozszczepienia i prymitywnych obron.

W przypadku osobowości zorganizowanej na po-
ziomie neurotycznym psychopatologia jednostki 
koncentruje się wokół konfl iktów psychicznych [7]. 
Dotyczą głównie ekspresji impulsów seksualnych, za-
leżnościowych, rywalizacyjno-agresywnych, dążeń sa-
dystycznych. Konfl ikt powstaje na bazie sprzecznych 
tendencji, pragnień, impulsów, trudnych do uświado-
mienia i przynajmniej czasowego rozwiązania dla oso-
bowości. Kiedy do rozwiązywania konfl iktu używane 
są mechanizmy inne niż sublimacja (mechanizm obron-
ny polegający na przesunięciu popędu z nieosiągalnego 
celu, na inny zastępczy), zakłócone są rozwój i adapta-
cyjne funkcjonowanie osobowości [16], to mówimy 
o konfl ikcie neurotycznym. Mamy wtedy do czynienia 
z nieprzystosowawczą sztywnością osobowości, przy 
zachowanej integracji tożsamości, przewadze dojrzal-
szych mechanizmów obronnych, adekwatnym i niena-
ruszonym testowaniu rzeczywistości.

U jednostek zorganizowanych na wyższym po-
ziomie pogranicznym lęki dotyczą głównie bliskie-
go kontaktu, zależności, seksualności, samooceny. 
Funkcjonują zarówno dojrzalsze (m.in. wyparcie), jak 
i prymitywne mechanizmy obronne (np. rozszczepie-
nie). Wyparcie jest usunięciem ze świadomości my-
śli, uczuć, impulsów, fantazji zagrażających spójności 
jednostki. Wyparte treści istnieją, choć są niedostępne 
osobowości a ich represjonowanie wymaga ciągłego 
wydatkowania energii. Bazujące na wyparciu obrony 
radzą sobie z lękiem i zabezpieczają jednostkę przed 
słabo zintegrowanymi treściami. Natomiast w sytu-
acjach silnie wzbudzających lęk, dojrzalsze obrony 
mogą zawieść [6], prowadząc do intensywnej niena-
wiści i nastawienia paranoicznego, które to epizody 
wydają się niespójne z ogólnym poziomem funkcjo-
nowania psychicznego jednostki. Aktywizacja silnych 
konfl iktów związanych z zależnością osłabia efektyw-
ne zazwyczaj obrony bazujące na wyparciu.

Organizacja osobowości na niższym poziomie po-
granicznym jest zdominowana przez słabo zintegrowa-
ne, agresywne i destrukcyjne pragnienia oraz obrony 
przed nimi. Słabo zintegrowana agresja do obiektów 
wewnętrznych (psychicznych reprezentacji osób czy 
doświadczeń, np. z relacji z matką) nie jest wypierana 
ale w dużym stopniu dostępna świadomości. Gdy pry-
mitywne mechanizmy obronne, takie jak rozszczepie-
nie czy idealizacja zawodzą, agresywne relacje z obiek-
tem wewnętrznym dominują świat przeżyć jednostki, 
przejawiając się jako negatywne stany afektywne [6]. 
Mechanizm rozszczepienia polega na całkowitym roz-
dzieleniu obiektów na całkiem dobre i całkiem złe [8]. 
Determinuje to sposób przeżywania siebie i innych 
na dwa sposoby, poprzez idealizację lub deprecjację. 
Według Kernberga [8] główną dynamiczną cechą orga-
nizacji osobowości niższego poziomu jest lęk, że słabo 
zintegrowane formy agresji zdominują pozytywne ob-
szary doświadczenia. Rozszczepienie oddziela ideali-
styczne relacje z obiektem od zdewaluowanych, nega-
tywnych. Dzieje się to kosztem psychicznej integracji, 
która ma potencjał łagodzenia agresji, dzięki jednocze-
snemu doświadczaniu pozytywnych i negatywnych sta-
nów afektywnych czy relacji z obiektem. Taka integra-
cja wzmacnia tożsamość, testowanie rzeczywistości, 
poprawia relacje interpersonalne.

ZABURZENIA DEPRESYJNE A PATOLOGIA 
OSOBOWOŚCI

W psychoanalizie ukształtowało się podejście 
do depresji jako reakcji na utratę (obiektu) [17]. Ojciec 
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psychoanalizy, Zygmunt Freud opisywał naturę me-
lancholii poprzez porównanie jej z naturalnym stanem 
żałoby [18]. W sytuacji fi zjologicznej żałoby utraco-
ny obiekt (np. osoba) jest sytuowany wewnątrz ego 
(wewnątrzpsychiczna struktura, podlegająca świado-
mej kontroli). Jest to sytuacja, w której postać uko-
chanej osoby cały czas staje przed oczami prowokując 
ból utożsamiający stratę [19]. Świadomość wartości 
brakującej osoby lub wartościowych zasobów, które 
wraz z nią zostały utracone, prowokuje próbę odna-
lezienia ich w dostępnej rzeczywistości zewnętrznej, 
np. w innych relacjach interpersonalnych. Libido 
(energia psychiczna) jest przemieszczana na żyjące 
osoby a zmarły zostaje utrwalony w postaci wspo-
mnienia. To co utracone zostaje odnalezione, kończąc 
proces żałoby. Depresja będzie natomiast reaktywacją 
związku z obiektem przy braku zgody na rozstanie. 
Utracony obiekt [18] zostaje osadzony we wnętrzu 
podmiotu (w ego). Ego częściowo lub całkowicie 
identyfi kuje się z nim, w pewien sposób utrzymując go 
przy życiu. Nie inwestuje energii psychicznej w inne 
zewnętrzne obiekty, które mogą skompensować zaist-
niały brak. Takie osoby nie utrzymują w pamięci utra-
conych obiektów, lecz identyfi kują się z nimi.

Kontynuatorzy Freuda koncentrowali się na opisie 
funkcjonowania psychicznego dziecka i rozwojowych 
konceptualizacjach. Noworodek mając w doświad-
czeniu jedynie stan funkcjonowania prenatalnego, 
przeżywa matkę jako część siebie i siebie jako część 
matki. W drugim półroczu życia zaczyna doświadczać 
własnej odrębności, co uaktywnia reakcję na stratę 
trzymającego go przy życiu obiektu matczynego. To, 
jak dziecko poradzi sobie z tym rozwojowym kry-
zysem wynika z jego wcześniejszego przeżywania 
relacji z matką, z jakości uwewnętrznionych aspek-
tów rodzicielskich czyli wewnętrznych opiekuńczych 
obiektów [20], jak również z natężenia wrodzonej 
agresywności [10]. Obiekt wewnętrzny jest tu rozu-
miany jako wewnątrzpsychiczna reprezentacja oso-
by czy doświadczenia, np. doświadczenia z kontaktu 
z matką. Posługując się konkretnym przykładem, je-
żeli matka będzie stale odraczać moment karmienia, 
głodne, sfrustrowane dziecko zacznie uwewnętrzniać 
taki frustrujący aspekt matki i relacji z nią. Prowadzi 
to do przeżywania matki jako obiektu z jednej strony 
zaspokajającego, z drugiej frustrującego. Frustracja 
i wynikająca z niej agresja związana z opóźnianiem 
karmienia stanie się trwałym elementem relacji z mat-
czynym obiektem wewnętrznym. Im więcej niemowlę 
posiada dobrych wyobrażeń i doświadczeń, tym lepiej 
radzi sobie z lękiem separacyjnym i utratą, ponie-
waż mniejsza jest frustracja i związana z nią agresja. 

Osoby z neurotyczną organizacją osobowości względ-
nie dobrze poradziły sobie z pierwotną utratą i wy-
odrębnianiem siebie z symbiotycznej relacji z matką 
jako zadaniem rozwojowym. Zyskały tym samym 
nowe psychologiczne jakości i zasoby [20]: zdolność 
do tolerowania frustracji bez napadów gniewu, zło-
ści, wściekłości, zdolność do radzenia sobie z własną 
agresywnością bez konieczności destrukcyjnego kie-
rowania jej na siebie (atak na wewnętrzne obiekty) 
i na otoczenie (atak na obiekt lub na więź z obiektem). 
Potrafi ą funkcjonować w stanie realnej samotności 
a przebywanie matki poza zasięgiem wzroku przesta-
je być sytuacją lękotwórczą i traumatyczną. Zasoby 
wewnętrznych, opiekuńczych obiektów sprawiają, 
że bycie w relacji do nich zastępuje rzeczywiste bycie 
w fi zycznej bliskości rodzica. Więcej, kontaktowa-
nie się ze sobą zaczyna być interesujące dla dziecka, 
umożliwiając dalszy rozwój odrębności i indywidual-
ności. Przeżywa ono siebie całościowo [20], w ciągło-
ści czasowej i relacyjnej, bez lęku i ciągłej potrzeby 
fi zycznego kontaktu z innymi. Nieobecność matki 
przestaje być przeżywana agresywnie, ponieważ we-
wnętrzny, opiekuńczy obraz relacji z nią uspokaja, 
pozwala funkcjonować w samotności. Im zdrowsza 
osobowość (wyższy neurotyczny poziom organizacji 
osobowości), tym mniej destrukcyjne i łatwiej podda-
jące się leczeniu objawy depresyjne.

Dla utrzymania dobrej samooceny, dobrego obra-
zu ludzi, ograniczenia samodeprecjacji, samodestruk-
cyjności korzystna jest synteza miłości i nienawiści 
czyli integracja dobrych i złych obiektów wewnętrz-
nych [19, 20]. Poprzez przypisywanie światu dobrych 
aspektów (mechanizm projekcji) i uwewnętrznianie 
dobrych aspektów świata (mechanizm introjekcji) 
dziecko tworzy prewerbalny, pozytywny stosunek 
do otoczenia i do siebie. Umożliwia to korzystne po-
radzenie sobie z pierwotną utratą, paraliżującym lę-
kiem separacyjnym czyli stanowi podwalinę dla roz-
woju kolejnej ważnej w dynamice depresji struktury 
– struktury superego.

Superego to wewnętrzna reprezentacja wartości 
moralnych, ideałów, sumienia, rozumiana także jako 
pierwotna struktura psychiczna podlegająca sublima-
cji [8]. Jej rozwój odpowiada za samokontrolę, sposób 
przeżywania poczucia winy, krzywdy, samokaranie, 
samokrytykę. Osoby neurotyczne, podobnie jak osoby 
zdrowe, charakteryzują się stabilną tożsamością, nie-
naruszonym testowaniem rzeczywistości, głębokimi, 
wzajemnymi relacjami z obiektem [7]. To co naraża 
je na zaburzenia depresyjne, to sposób radzenia sobie 
z wewnętrzną konfl iktowością, sztywne stosowanie 
mechanizmów obronnych oraz właśnie bardziej suro-
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we i karzące superego. W obrazie depresyjności pa-
cjenta neurotycznego, uniwersalnym więc problemem 
będzie konfl ikt między popędową agresywnością 
i seksualnością a zbyt surowym superego, przejawia-
jącym się m.in. w rygorystycznym funkcjonowaniu 
moralnym [7]. Klasycznym neurotycznym rozwiąza-
niem takiej konfl iktowej sytuacji będzie hamowanie 
i nieujawnianie na zewnątrz własnej agresywności. 
Agresywność będzie kierowana na siebie pod posta-
cią obniżonego nastroju, poczucia winy, mniejszej 
samooceny, wycofywania się z aktywności rywaliza-
cyjnych. Konfl ikt reaktywuje lęk przed przeżyciem 
i doświadczeniem straty (miłości obiektu, obrazu 
siebie). Konsekwencją neurotycznej nieumiejętności 
przynajmniej czasowego rozwiązywania konfl iktów 
będzie zwiększony poziom lęku, depresyjności, mało 
satysfakcjonujący dla jednostki poziom funkcjono-
wania zawodowego, interpersonalnego oraz często 
objawy somatyczne. Dojrzałe rozwiązywanie sytuacji 
konfl iktowych wymaga zmierzenia się i pogodzenia 
ze stratą czyli czasowego przeżycia depresyjnego i po-
radzenia sobie z nim, proces ten w przypadku osobo-
wości neurotycznej jest przedłużony lub przewlekły, 
co prowadzi do długotrwałych stanów depresyjnych.

W pogranicznej organizacji osobowości przepla-
tają się ze sobą mieszane neurotyczne i psychotycz-
ne jakości struktur i procesów psychicznych. Według 
Kernberga istotną różnicą między organizacją pogra-
niczną wyższego i niższego poziomu jest rola agresji 
w psychologicznym funkcjonowaniu a co za tym idzie 
natężenie patologii relacji z obiektem [6]. Niektóre 
relacje z obiektem osób o wyższej pogranicznej or-
ganizacji mogą być wzajemne, podczas gdy u osób 
o niższej organizacji pokazują się jako zorientowane 
na zaspokajanie własnych potrzeb. Osoby o pogra-
nicznej organizacji osobowości nie poradziły sobie 
efektywnie z doświadczeniem pierwotnej utraty, stąd 
częściowo tkwią we wcześniejszych rozwojowo, pa-
ranoidalnych i schizoidalnych lękach i procesach. 
Owa rozwojowa porażka wynika z dużego natężenia 
agresji na najwcześniejszych etapach rozwoju dziec-
ka, powodowanej interakcją czynników wrodzonych 
i środowiskowych [6]. Dziecko osiąga pewne sukcesy 
w separowaniu się i odróżnianiu od matki – wystar-
czające, aby utrzymać granicę Ja, nie udaje mu się 
natomiast efektywnie zakończyć procesu separacji. 
Przejawia niepokój, lęk, stale kontroluje położenie 
matki. Według Kernberga dorośli pacjenci z patolo-
gią pograniczną wciąż na nowo przeżywają wczesno-
dziecięcy kryzys [10], funkcjonując w ciągłym lęku, 
że ich próby separacji od matki doprowadzą do jej 
zniknięcia lub niszczącego odwetu. W dorosłości nie 

tolerują samotności i narażeni są na stale obecny lęk 
przed opuszczeniem.

Kolejny kłopot pogranicznej organizacji oso-
bowości dotyczy integracji zarówno „złych”, jak 
i „dobrych” aspektów siebie i otoczenia [10]. Brak 
owej integracji widoczny jest w pełnym sprzeczno-
ści zachowaniu, skrajnych stanach emocjonalnych 
wskazujących na niestabilne przeżywanie siebie i in-
nych. Utrzymywanie się rozszczepienia na „dobre” 
i „złe” wprowadza dziecko w silny lęk przed własną 
agresywnością i jej destrukcyjnymi możliwościami. 
Obawiając się swoich popędów utrzymuje ono ten-
dencję projektowania „złego” na zewnątrz [21, 22]. 
Konsekwencją dominacji projekcji jest kształtowanie 
się obrazu świata jako zagrażającego, prześladującego 
a tym samym wzmacnianie lęków dziecka. Utrzymuje 
się widzenia świata i siebie w perspektywie biało-
-czarnej, relacje przebiegają zgodnie z dynamiką 
„od idealizacji do dewaluacji“, trudno o utrzymanie 
stabilnych więzi. Słabość wewnętrznych „dobrych” 
obiektów powoduje, że dziecko nie może przeżyć kon-
taktu z obiektem przeżywanym jako zupełnie „zły”, 
ponieważ wydaje się on za bardzo niszczący. Nie 
można w takiej sytuacji zintegrować doświadczenia 
i przeżywać obiektu ambiwalentnie, jako jednocze-
śnie dobrego i złego. W konsekwencji relacja z obiek-
tami tkwi pomiędzy dążeniem do obiektu idealnie do-
brego i unikaniem obiektu idealnie złego, co oznacza 
utrzymywanie się pierwotnego rozszczepienia. Osoby 
z pogranicznym poziomem organizacji osobowości 
potrzebują stałego dopływu emocjonalnych zasobów: 
miłości, uwagi, uznania, jedzenia, kontaktów seksu-
alnych lub ich substytutów w postaci substancji psy-
choaktywnych. Pozwala to na czasowe uchronienie 
się przed przeżyciem wewnętrznej pustki związanej 
z doświadczeniem braku dobrego, troskliwego obiek-
tu wewnętrznego [15]. Doświadczenie tego braku 
powoduje chaos i panikę, odreagowanie w działaniu, 
dekompensacje psychiczne a przy słabszej organizacji 
osobowości może prowadzić do sporadycznych epi-
zodów psychotycznych. Osoby z pograniczną patolo-
gią osobowości wydatkują dużo energii na próby uzy-
skania od ludzi odpowiednich zasobów i reakcji emo-
cjonalnych. Oscylują od stanu poszukiwania dobrego 
obiektu do stanu (z)niszczenia obiektu. Utrata obiektu 
powoduje przeżycie pustki [15] a nawet doświadcze-
nie zupełnego chaosu i dezorientacji. Poczucie pustki 
po zdewaluowanym/zniszczonym obiekcie wewnętrz-
nym przypomina przeżywanie depresyjne.

Podsumowując, brak integracji „dobrych” i „złych” 
obiektów wewnętrznych naraża na relację z obiek-
tem naprzemiennie idealizowanym i dewaluowanym. 
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Wprowadza to w doświadczenie takich pacjentów 
cykliczne straty, zniszczenia, panikę, pustkę, samot-
ność, następnie próby poszukiwania obiektu i jego 
rekonstrukcję. Masterson i Rinsley również koncen-
trowali się na zaburzonym procesie separacji i indy-
widuacji u osób z pogranicza [15]. Uważali, że nie-
możność uzyskania tych rozwojowych osiągnięć po-
woduje u dziecka „depresję porzucenia” (abandon-
ment depression). Jeżeli dziecko przeżywa matkę 
jako całościowy obiekt, przypomina sobie wcześniej-
sze gratyfi kacje, kiedy opiekun je frustruje i odwrot-
nie, frustracje w sytuacji gratyfi kacji. Obiekt przeży-
wany jest jednocześnie jako wystarczająco „dobry” 
i w sposób możliwy do zniesienia „zły”. Zapewnia 
to stabilność relacji, ułatwia tolerancję oraz akcepta-
cję własnych i cudzych negatywnych emocji, niedo-
skonałości i życiowych trudności.

PODSUMOWANIE

Depresja w ujęciu psychodynamicznym jest rozu-
miana jako stan braku lub utraty obiektu. W depresyj-
nym przeżywaniu pacjentów zazwyczaj nie widzimy 
obiektu, który jest przedmiotem straty, co jakościowo 
odróżnia ją od stanu żałoby, który jest procesem ra-
dzenia sobie z realną utratą. Osoby dotknięte depresją 
kierują wrogość i impulsy agresywne powstałe w od-
niesieniu do obiektu pierwotnego (bezpośrednio lub 
za pomocą obiektów przeniesienia), w kierunku sa-
mych siebie czyli własnego Ja. Powoduje to zakłóce-
nie funkcji Ja przejawiające się zanikaniem pozytyw-
nego afektu, narastaniem negatywnego oraz pojawie-
niem się depresyjnych fantazji o śmierci i zniszczeniu. 
W odróżnieniu od stanów psychotycznych, prześla-
dowcze elementy przeżywania nie są projektowane 
na obiekty zewnętrzne, ale umieszczane w przestrzeni 
wewnątrzpsychicznej, co prowadzi do depresyjnego 
zaabsorbowania, wycofywania z kontaktów interper-
sonalnych, zmniejszenia aktywności i zainteresowań. 
Agresywne fantazje o destrukcji i niszczeniu zazwy-
czaj dotyczą Ja i w świadomym przeżywaniu prowa-
dzą do utraty poczucia wartości, wiary w siebie a nie-
kiedy pragnienia śmierci.

Chociaż w ujęciu objawowym stany depresyjne 
u osób z różnymi patologiami osobowości mogą wy-
glądać podobnie, są generowane przez różne jakościo-
wo struktury psychiczne i odmienny poziom dojrza-
łości procesów psychologicznych. W przypadku oso-
bowości zorganizowanej na poziomie neurotycznym 
zaburzenia depresyjne są odpowiedzią na lęk i agre-
sywność narastające w wyniku wewnątrzpsychicz-

nego konfl iktu. Zbyt sztywne i nieprzystosowawcze 
mechanizmy obronne mogą regularnie prowoko-
wać wewnętrzne utraty i depresyjną reakcję na nie. 
Przykładem może być osoba, która w pracy w sytu-
acjach wymagających rywalizacji intensywnie reak-
tywuje konfl ikt między tendencjami zależnościowymi 
a agresywno-rywalizacyjnymi. Stale rezygnując z nie-
bezpiecznych zawodowych aktywności funkcjonuje 
w poczuciu wewnętrznej utraty – utraty poczucia wła-
snej wartości, niesublimowaną agresywność kierując 
na siebie. W konsekwencji takiej nieprzystosowawczej 
sztywności osobowości może rozwinąć się zaburzenie 
depresyjne mimo zachowanej integracji tożsamości, 
przewadze dojrzalszych mechanizmów obronnych 
i nienaruszonego testowania rzeczywistości.

W depresji pacjentów pogranicznych obraz cho-
robowy może być intensywniejszy, dramatyczniejszy 
a sam pacjent może stanowić zagrożenie dla samego 
siebie. W sytuacjach silnie lękowych dojrzałe mecha-
nizmy obronne, takie jak wyparcie zawodzą, nie są już 
w stanie ochronić jednostki przed słabo zintegrowa-
nymi wewnętrznymi treściami. Wrogość, nienawiść, 
nastawienia paranoiczne zaczynają funkcjonować 
w świadomości niszcząc „dobre obiekty” pacjenta, 
nasilają jeszcze lęk, prowokując dotkliwe poczucie 
pustki i straty. Osoba z pograniczną organizacją oso-
bowości może kompensować sobie te obiektualne 
utraty (niszczenie wewnętrznych dobrych obiektów) 
nadużywaniem alkoholu, narkotyków, impulsywnym 
wchodzeniem w relacje seksualne. Takie zachowania 
umożliwiają jednocześnie odreagowanie agresyw-
nych treści, które nie są już chronione przez dojrzałe 
mechanizmy obronne. Im głębsza patologia osobo-
wości (niższy poziom pograniczny u Kernberga) tym 
słabiej zintegrowana agresja do obiektów wewnętrz-
nych. Silniejsze rozdzielenie obiektów na całkiem do-
bre i całkiem złe wzmacnia lęk przed zniszczeniem 
pozytywnych obszarów doświadczenia a tym samym 
intensyfi kuje przeżycie utraty obiektu i depresyjną od-
powiedź na ową utratę.

Model patologii osobowości Kernberga jest cią-
gły, w konsekwencji czego podział na neurotyczny 
i pograniczny poziom organizacji osobowości nie jest 
kategoryczny. Osoby, które zakończyły kryzys sepa-
racyjny rozwojowym sukcesem przyporządkowane 
są raczej neurotycznej organizacji osobowości, tam 
gdzie się to nie udało, organizacji pogranicznej, bądź 
przy braku granic Ja–inni, psychotycznej. Proces ra-
dzenia sobie z pierwotną utratą determinuje charakter 
zaburzeń depresyjnych, od naturalnych i rozwojo-
wych depresyjności, po pustkę braku wewnętrznego, 
dobrego obiektu.
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W obszarze oddziaływań psychoterapeutycznych 
diagnoza patologii osobowości jest podstawowa i nad-
rzędna przy leczeniu objawów depresyjnych. Od niej 
będzie zależeć rodzaj kontraktu terapeutycznego 
z pacjentem (częstość spotkań, kontakt telefoniczny 
poza sesjami itp.) a przede wszystkim proporcje mię-
dzy bardziej podtrzymującymi/wspierającymi a eks-
presywnymi/analitycznymi sposobami pracy.
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