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IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA  
– OD RZECZYWISTO�CI INTRAPSYCHICZNEJ  

DO INTERPERSONALNEJ 

Pocz�wszy od opublikowania w 1946 roku przez Melanie Klein klasycznego ju� dzi� opisu identy-
fikacji projekcyjnej, zjawisko to w coraz wi�kszym stopniu zajmowało uwag� psychoanalityków, 
staj�c si� z czasem jednym z centralnych punktów teorii i praktyki psychoanalitycznej. Jak zauwa�a 
Roth (2008, s. 250), ze wszystkich odkry� Klein to wła�nie zyskało najbardziej powszechn� apro-
bat�. Celem tego artykułu jest próba scharakteryzowania identyfikacji projekcyjnej w �wietle ewo-
lucji, jakiej podlegał ten koncept – od lokowania go wył�cznie w wymiarze imaginacyjno�ci po 
rozpoznanie znaczenia jego obecno�ci w rzeczywisto�ci społecznej. Fenomen identyfikacji projek-
cyjnej rozpatrywany jest w niniejszym artykule z perspektywy koncepcji Klein – twórczyni tego 
konstruktu – oraz z punktu widzenia dwóch kluczowych dla rozwoju tego poj�cia koncepcji, autor-
stwa W. R. Biona i T. H. Ogdena. Prezentacja tych perspektyw ma słu�y� ukazaniu zło�ono�ci tego 
zjawiska i bogactwa obszarów jego zastosowania oraz ewolucji pojmowania tego mechanizmu – od 
koncentracji na tym, co intrapsychiczne, po stan, kiedy w równej mierze zwraca si� uwag� równie�
na to, co interpersonalne. 

Słowa kluczowe: identyfikacja projekcyjna, projekcja, relacja z obiektu, fantazja, kontenerowanie, 
rzeczywisto�� psychiczna, relacje interpersonalne.

Poj�cie identyfikacji projekcyjnej, mimo powszechno�ci jego stosowania – 
tak w odniesieniu do obszarów normatywnego rozwoju, etiologii zaburze�, me-
chanizmów ich podtrzymywania, jak i wobec skutków jego działania – jest jedno-
cze�nie jednym z terminów szczególnie niejednoznacznych. Zgodnie ze słowni-
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kami terminologii psychoanalitycznej (por. Fhanér, 1996, s. 66; Laplanche, Pon-
talis, 1996, s. 81; Moore, Fine, 1996, s. 339) mianem identyfikacji projekcyjnej 
nazywa si� mechanizm wyra�aj�cy si� w fantazji, w ramach którego jednostka 
rzutuje siebie lub odszczepion� cz��� siebie na obiekt zewn�trzny, który zostaje  
z wyprojektowan� tre�ci� uto�samiony i staje si� przedstawicielem podmiotu.  
W rezultacie tego procesu jednostka wyobra�a sobie siebie jako b�d�c� wewn�trz 
obiektu zewn�trznego wzgl�dem niej (Rycroft, 1972, s. 67-68). Celem mechani-
zmu jest skrzywdzenie obiektu, zawłaszczenie go, wzi�cie w posiadanie lub zy-
skanie nad nim kontroli. W takim zakresie słownikowe definicje mo�na uzna� za 
zgodne, cho� jednocze�nie nale�y zauwa�y�, �e akcentuj� one ró�ne aspekty zja-
wiska, stosownie do ró�nic w pogl�dach autorów poszczególnych koncepcji. 

Chocia� aluzji odno�nie do mechanizmu, który pó	niej nazwano identyfikacj�
projekcyjn�, mo�na doszukiwa� si� ju� u Freuda – cho�by w sformułowaniach na 
temat oddziaływania nie�wiadomego jednej osoby na nie�wiadome innej, pocho-
dz�cych z artykułu „Nie�wiadomo��” (1993a, s. 121), czy w ideach pojawiaj�-
cych si� w takich pracach, jak: „Próba wprowadzenia poj�cia narcyzmu” (1993b), 
„Psychologia zbiorowo�ci i analiza ego” (1994), czy „Psycho-analysis and tele-
pathy” (1955) – to osob�, która dokonała formalnego opracowania tego poj�cia, 
była Melanie Klein. 

MELANIE KLEIN 

 – WYOBRA ENIOWY PIERWOWZÓR  

AGRESYWNEJ RELACJI Z OBIEKTEM 

Pierwsze opracowanie poprzedzały intuicyjne próby uchwycenia zjawiska, 
którego dowody istnienia w prymitywnym �yciu psychicznym Klein dostrzegła  
w trakcie analizy osób dorosłych oraz terapii dzieci wykorzystuj�cej zabaw�,  
a tak�e w praktyce psychiatrycznej. Pocz�tkowo fenomen ten pojmowała w kate-
goriach projekcji – mechanizmu wynikaj�cego z pragnienia pozbycia si� włas-
nych agresywnych impulsów (por. Klein, 1921 – za: Grotstein, 1994). Tak�e  
w Psychoanalizie dzieci (2007b) znalazły miejsce opisy fantazji ataku na wn�trze 
ciała matki i sadystycznego wtargni�cia do jej wn�trza. Zjawiska zaobserwowane 
w tym wczesnym okresie Klein przywołała w przełomowym artykule z 1946 roku 
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pt. „Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych” (2007c), w któ-
rym po raz pierwszy posłu�yła si� poj�ciem identyfikacji projekcyjnej1. 

Przedstawienie koncepcji identyfikacji projekcyjnej Klein wymaga zaryso-
wania specyfiki pierwotnych relacji z obiektem, wczesnych l�ków i obron wła�-
ciwych pozycji paranoidalno-schizoidalnej. Problematyka ta dotyczy zarówno 
zjawisk wła�ciwych normalnemu rozwojowi, jak i tych, które ł�czy si� z genez�  
i patomechanizmem zaburze� psychotycznych (por. Klein, 2007a). 

Zgodnie z zało�eniami Klein, wczesne ego od pierwszych miesi�cy �ycia 
dysponuje zdolno�ci� nawi�zywania relacji z obiektem, do�wiadczania l�ku i sto-
sowania obron. Przedmiotem tej wczesnej relacji jest pier� matki, przy czym za 
spraw� rozszczepienia i rozdziału mi�dzy miło�ci� i nienawi�ci� utrzymywana 
jest relacja z dwoma obiektami – piersi� dobr� (zaspokajaj�c�) i zł� (frustruj�c�). 

Jedn� z funkcji ego, których istnienie Klein zakładała od urodzenia dziecka, 
jest radzenie sobie z l�kiem (w którego obliczu do dyspozycji wczesnego ego 
pozostaj� pierwotne mechanizmy obrony). L�k ów wynika, z jednej strony,  
z istnienia pop�du �mierci i jego konfliktu z pop�dem �ycia, z drugiej za� – z do-
�wiadczenia zewn�trznej rzeczywisto�ci. Do�wiadczenia nios� ze sob� nie tylko 
ciepło, miło�� i pokarm matki, ale tak�e l�kotwórcz� traum� narodzin oraz stany 
frustracji cielesnych potrzeb (Segal, 2005, s. 42). Klein opisuje losy l�ku przed 
anihilacj� i �mierci�, odwołuj�c si� do konsekwencji Freudowskiego zjawiska 
przekształcenia pop�du �mierci, tj. rozszczepienia ego i projekcji jego cz��ci za-
wieraj�cej pop�d �mierci na pierwotny zewn�trzny obiekt, tj. pier� matki2. Jako 
przedmiot projekcji destrukcyjnych impulsów pier� uzyskuje status złego i gro	-
nego obiektu, z którym zwi�zany zostaje l�k. W ten sposób pierwotny l�k, wy-
wołany pop�dem �mierci, przyjmuje form� obawy przed prze�ladowaniem – cha-
rakterystyczn� dla okresu, który Klein najpierw nazwała faz� prze�ladowcz�,  
a pó	niej pozycj� schizoidalno-paranoidaln�. Ta cz��� pop�du �mierci, która nie 
została wyprojektowana, ulega przekształceniu w agresj� i zwróceniu przeciwko 
prze�ladowcom, a tak�e staje si� podstaw� l�ku przed zniszczeniem z wewn�trz3. 

                                                
1 Faktycznie okre�lenie „identyfikacja projekcyjna” na oznaczenie szczególnej formy identy-

fikacji, stanowi�cej pierwowzór agresywnej relacji z obiektem, zaproponowane zostało przez Klein 
dopiero w kolejnym wydaniu tej pracy w 1952 r. (por. Hinshelwood, 1989, s. 179). 

2 Klein zdaje si� w tym miejscu korzysta� z Freudowskiego konceptu „ja rozkoszy” i fanta-
zjowania, jako aktywno�ci podporz�dkowanej jedynie zasadzie rozkoszy, w którego ramach dziecko 
na drodze projekcji pozbywa si� nieprzyjemnych dozna� cierpienia i frustracji, zatrzymuj�c w sobie 
doznania wył�cznie przyjemne (por. Freud, 2007). 

3 L�k przed unicestwieniem z wewn�trz mo�e stanowi� sił� zdoln� znie�� wła�ciw� ego ten-
dencj� do stopniowej integracji i organizacji, doprowadzaj�c do wtórnej, obronnej dezintegracji. 
Zbytnie nasilenie l�ków prze�ladowczych stanowi� mo�e jeden z powodów niezdolno�ci dziecka do 
przepracowania pozycji paranoidalnej, a w konsekwencji równie� depresyjnej. Skutkowa� to mo�e 
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W�ród mechanizmów wykorzystywanych przez ego dla obrony przed l�kiem, 
Klein podkre�la nie tylko rozszczepienie, cho� ten mechanizm zdaje si� mie�
kluczowe znaczenie w porz�dkowaniu wczesnych do�wiadcze�, ale tak�e projek-
cj�, introjekcj�, idealizacj� czy zaprzeczenie4. Projekcja, wywodz�ca si� z mecha-
nizmu odwrócenia pop�du �mierci, pomaga pokonywa� l�k, pozbywaj�c si� tego, 
co niebezpieczne i złe. Podobnie obronie przed l�kiem słu�y introjekcja dobrego 
obiektu5. Tak jak w stanach satysfakcji ku zaspokajaj�cej piersi kierowane s�
uczucia miłosne, tak w stanach frustracji ku frustruj�cej piersi zwraca si� niena-
wi�� i l�k prze�ladowczy. Mechanizm rozszczepienia piersi na dobre i złe aspekty 
pozwala na istnienie podwójnej relacji miło�ci i nienawi�ci do obiektu. Rozszcze-
pieniu towarzyszy wzrastaj�ca idealizacja obiektu, która umo�liwia utrzymywa-
nie obiektu idealnego z daleka od złego i chroni go przed zniszczeniem. Skutkiem 
idealizacji dobre aspekty obiektu s� wyolbrzymiane, co w efekcie redukuje obaw�
przed obiektem prze�ladowczym. Tak wi�c idealizacja, z jednej strony, wynika  
z obecno�ci l�ku prze�ladowczego, z drugiej za� – z siły pragnie� pop�dowych, 
��daj�cych nieograniczonej gratyfikacji, które tworz� fantazj� niewyczerpanej  
i zawsze obfitej piersi idealnej. Idealizacji towarzyszy� mo�e omnipotentne za-
przeczenie prze�ladowania, przyjmuj�ce posta� fantazji o całkowitym unicestwie-
niu prze�ladowców. 

Wspomniane zjawisko projekcji impulsu destruktywnego znajduje wyraz  
w agresywnych fantazjach o oralno-sadystycznych atakach na pierwotny cz��cio-
wy obiekt – matczyn� pier�. Z czasem w fantazjach zbiegaj� si� libidinalne i agre-
sywne pragnienia oralne, uretralne i analne. Podobnie zmianie ulega przedmiot 
ataków – ataki na pier� matki ulegaj� przekształceniu w ataki na jej ciało, prze-
prowadzane za pomoc� wszelkich sadystycznych �rodków. W okresie tym, gdy 
dziecko nie jest jeszcze zdolne ujmowa� matk� jako cał� osob�, jej ciało trakto-
wane jest jako rozszerzenie piersi. 

Fantazmatyczne ataki na matk� przebiegaj� w dwojaki sposób. Pierwszy ro-
dzaj ataku sprowadza si�, zdaniem Klein, do oralnego impulsu wysysania, wygry-
zania, wybierania i rabowania ciała matki z dobrych tre�ci. Atak drugiego typu 
ma 	ródło w impulsach analnych i uretralnych i polega na wyrzucaniu niebez-
                                                
regresyjnym umocnieniem l�ków prze�ladowczych i umocowaniem punktów fiksacji dla psychoz  
z grupy schizofrenii. 

4 Mechanizmy te s� zarazem zjawiskami typowymi dla pewnych etapów rozwoju, jak i elemen-
tami składaj�cymi si� na podstaw� pó	niejszych zaburze� psychotycznych. Zgodnie z Klein w fazie 
paranoidalno-schizoidalnej odnale	� mo�na punkty fiksacji wszelkich zaburze� psychotycznych. 

5 Segal (2005, s. 43) zauwa�a, �e nie jest to wył�czn� zasad� obowi�zuj�c� mechanizmy pro-
jekcji i introjekcji. W pewnych sytuacjach ego d��y do projekcji dobrego obiektu, aby zapewni� mu 
ochron� przed wszechogarniaj�cym wewn�trznym złem. Bywa tak�e, �e obiekty prze�ladowcze 
podlegaj� introjekcji, która ma pozwoli� na zyskanie nad nimi kontroli. 
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piecznych substancji z self w matk�. Nienawistnemu emitowaniu owych wydalin 
towarzyszy projekcja oddzielonych cz��ci self na matk  czy te� raczej – w matk 

(Klein, 2007c). Zgodnie z nie�wiadom� fantazj�, owe wydaliny i złe cz��ci self 
maj� nie tylko zrani� obiekt, ale tak�e pozwoli� na zyskanie nad nim kontroli  
i wzi�cie go w posiadanie. 

Matka, zawieraj�ca złe cz��ci self, nie jest odczuwana jako oddzielna jed-
nostka, lecz jako zła cz��� self lub złe self. Cała nienawi�� zostaje zwrócona 
przeciwko matce-prze�ladowczyni6. Prowadzi to do specyficznej identyfikacji 
ustanawiaj�cej prototyp agresywnej relacji z obiektem. U podstaw identyfikacji 
projekcyjnej tkwi zatem omnipotentna fantazja, zgodnie z któr� niepo��dane cz�-
�ci self i obiektów wewn�trznych mog� zosta� odszczepione, poddane projekcji  
i kontrolowane w obiekcie, w który zostały wyprojektowane. Fantazje ataków 
ulegaj� intensyfikacji w stanach frustracji i l�ku, wskutek czego frustruj�cy pier-
wotny obiekt ulega dalszym podziałom i jest doznawany jako pokawałkowany. 
Skoro, zgodnie z infantyln� fantazj�, wtargni�cie pop�du �mierci w obiekt wi��e 
si� z rozszczepieniem go na liczne fragmenty, człowiek musi do�wiadcza� silnego 
l�ku przed niemo�liwymi do kontrolowania, obezwładniaj�cymi złymi obiektami. 

Podczas gdy pier� frustruj�ca podlega rozszczepianiu, pier� zaspokajaj�ca 
utrzymywana jest w cało�ci. Do�wiadczenie wewn�trznej dobrej i nie pokawał-
kowanej piersi, dobrego obiektu, jest niezmiernie wa�ne – przeciwdziała proce-
som rozszczepienia i rozproszenia, przyczynia si� do spójno�ci, integracji i post�-
pów w budowie ego. Doznanie to mo�e zosta� zakłócone przez siln� frustracj�  
i l�k. Ich obecno�� mo�e utrudni� utrzymanie podziału mi�dzy dobr� i zł� piersi�, 
w zwi�zku z czym fragmentacji ulega tak�e dobra pier�. 

Wydalaniu i projekcji podlegaj� nie tylko złe, lecz tak�e dobre cz��ci self. 
Klein podkre�la fundamentalne znaczenie identyfikacji opartej na takiej projekcji, 
wracaj�c do problematyki identyfikacji projekcyjnej w pracy „O identyfikacji” 
(2007d). Projekcja dobrych uczu� i dobrych cz��ci self w matk� ma podstawowe 
znaczenie dla rozwoju zdolno�ci dziecka do dobrych relacji z obiektem i integra-
cji ego, a w konsekwencji do empatii i dojrzałej komunikacji. W takim uj�ciu 
identyfikacja projekcyjna rozpatrywana jest jako jeden z normalnych i po��da-
nych rozwojowo procesów �ycia psychicznego. Fakt trwałych rozwojowych 
przemian, jakim podlega człowiek wskutek projekcyjnej identyfikacji, który do-
strzega Klein, stał si� w pó	niejszym okresie przedmiotem rozwa�a� i centralnym 
elementem koncepcji tego mechanizmu dalszych badaczy tego zjawiska, m.in.  
W. R. Biona. 
                                                

6 Znajduje to wyraz w zaburzeniach psychotycznych, w których znienawidzone cz��ci self 
uto�samione z obiektem przyczyniaj� si� do wzmo�enia nienawi�ci wobec innych ludzi. 
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Masywna identyfikacja projekcyjna prowadzi do negatywnych skutków pod 
postaci� zubo�enia i osłabienia ego. Proces ten jest psychologicznie uszczupla-
j�cy, poniewa� projektuj�cy pozostaje zubo�ony, zanim wyprojektowana cz���
nie ulegnie reinternalizacji. Według Ogdena (1979, s. 365) owo zubo�enie i psy-
chiczne osłabienie jest tak�e efektem samego intensywnego wydatkowania ener-
gii, koniecznej dla kontrolowania innej osoby i sprawienia, by jej działanie było 
spójne z fantazjami. Tego elementu o interakcyjnym charakterze nie dostrzega si�
jednak w zogniskowanej na rzeczywisto�ci fantazmatycznej koncepcji Klein. 
Zjawisko osłabienia ego wynika z nadmiernego odszczepiania niepo��danych 
cz��ci self i wydalania ich w zewn�trzny �wiat (komponent agresywny wi�zany 
jest z moc�, potencj�, sił�, wiedz� i innymi po��danymi cechami). Poza tym 
nadmierny proces projekcyjny prowadzi równie� do poczucia utracenia dobrych 
cz��ci self – w ten sposób rozszczepienie i identyfikacja projekcyjna mog� przy-
czynia� si� do osłabiania i zuba�ania ego, podobnie jak w przypadku projekcji 
złych aspektów. Rezultatem osłabienia ego jest niezdolno�� do asymilowania 
obiektów wewn�trznych oraz poczucie bycia rz�dzonym przez owe obiekty. 
Skutkuje to niezdolno�ci� do odebrania cz��ci self, które zostały wyprojektowane 
w zewn�trzny �wiat (Klein, 2007c). 

Nadmiernie intensywna identyfikacja projekcyjna sprawia, �e własne aspekty 
jednostki odczuwane s� jako utracone lub uwi�zione w obiekcie. Jednym z na-
st�pstw tego zjawiska jest stan psychicznej konfuzji zwi�zany z niezdolno�ci� do 
ró�nicowania self od obiektu. Prowadzi� to mo�e do powa�nych problemów to�-
samo�ciowych, którym towarzyszy� mog� zjawiska psychotyczne, stany deperso-
nalizacji itp. Ukazuje to raz jeszcze, jak identyfikacja projekcyjna – jeden z głów-
nych sposobów obrony przed l�kiem – prowadzi� mo�e do osłabienia ego7. 

Podsumowuj�c, Klein ujmowała identyfikacj� projekcyjn� na dwa zasadnicze 
sposoby (pomijaj�c wspomniane intuicyjne próby uchwycenia zjawiska): pierw-
szy z nich znajduje wyraz w „Uwagach na temat niektórych mechanizmów schi-
zoidalnych” (2007c), drugi – w pracy „O identyfikacji” (2007d). Po pierwsze, 
poj�cie identyfikacji projekcyjnej u�yte zostało dla opisu fantazji odszczepienia 
złych aspektów self i obiektów wewn�trznych i projekcji ich w inn� osob� (obiekt 
cz��ciowy). Efektem jest zabarwiona agresywno�ci� relacja w pozycji parano-
idalno-schizoidalnej. Celem tego mechanizmu jest uwolnienie self od złych 
aspektów, psychologicznych reprezentacji pop�du �mierci, które gro�� zniszcze-
niem od �rodka, oraz atak na obiekt, zyskanie nad nim kontroli i wzi�cie go  

                                                
7 Dodatkowe zagro�enie wynikaj�ce z projekcyjnej identyfikacji wi��e si� z procesem odwrot-

nym, w którego ramach introjekcja jest prze�ywana jako wtargni�cie sił� z zewn�trz, w odwecie za 
brutaln� projekcj� (Laplanche, Pontalis, 1996, s. 82). 
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w posiadanie. Po drugie, poniewa� rzutowaniu mog� podlega� tak�e dobre cz��ci 
self, identyfikacja projekcyjna traktowana jest jako mechanizm nieodzowny dla 
własnej integracji jednostki, kształtowania si� dobrych relacji z obiektem i pod-
staw empatii. Obie te perspektywy wskazuj� na normatywn�, rozwojow� funkcj�
tego mechanizmu. Klein obrazuje te�, jak w niesprzyjaj�cych okoliczno�ciach 
identyfikacja projekcyjna zaburza funkcjonowanie jednostki, staj�c si� elementem 
patomechanizmu zaburze� osobowo�ci i psychoz. W ka�dym z powy�szych 
przypadków, mimo realnych dla jednostki nast�pstw, zjawisko to ma natur� fan-
tazmatyczn�. Rozgrywa si� ono wył�cznie w �wiecie intrapsychicznym, a inny 
człowiek – mimo i� mechanizm identyfikacji projekcyjnej wymaga obecno�ci 
obiektu – nie jest we� personalnie anga�owany. 

WILFRED BION 

– PIERWOTNY PREWERBALNY SPOSÓB KOMUNIKACJI 

Bion po�wi�ca mechanizmowi identyfikacji projekcyjnej wiele uwagi – anali-
zuje jego patologiczne konotacje, opracowuj�c i rozwijaj�c jednocze�nie ten w�-
tek koncepcji Klein, który dotyczy jego funkcji korzystnej rozwojowo. Ukazuje, 
jak w rezultacie omnipotentnej fantazji odszczepiania niepo��danych cz��ci self  
i wewn�trznych obiektów, wyprojektowania ich w obiekt i kontrolowania w nim, 
owe pierwotnie niechciane elementy mog� podlec reintrojekcji w zmodyfikowa-
nej formie. 

Według koncepcji Biona, cz��ci� przebiegaj�cego bez zakłóce� rozwoju jest 
doznawanie rodziców jako bezpiecznie gwarantuj�cych gotowo�� kontenerowa-
nia identyfikacji projekcyjnych dziecka (Ogden, 1979, s. 365). Dotyczy to nor-
malnej, realistycznej identyfikacji projekcyjnej, zwi�zanej z rzeczywistym obiek-
tem zewn�trznym i – stanowi�cej podstaw� formowania symbolu – zdolno�ci do 
my�lenia i ludzkiej komunikacji (Grinberg, 1990, s. 58). Zgodnie z pogl�dami 
Klein, Bion przyjmuje, �e dzi�ki rozwojowi zdolno�ci do sytuowania siebie  
w miejscu innego, mog� formowa� si� zr�by empatycznej relacji z obiektem  
i mo�liwo�ci rozumienia innego. 

Koncepcja identyfikacji projekcyjnej le�y u podstaw modelu relacji kontener–
–kontenerowane (zawieraj�ce–zawierane), zgodnie z którym dziecko dokonuje 
odszczepienia i projekcji pewnych tre�ci, zwłaszcza swych niekontrolowanych 
emocji, w kontener (dobr� pier�), a nast�pnie odzyskuje je w odtrutej, mo�liwej 
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do zniesienia formie. Model ten wzbogacił jednocze�nie analityczny sposób poj-
mowania etiologii i patomechanizmu psychozy8. 

Elementem kontenerowanym jest cz��� psychiki dziecka, na któr� składaj�
si� do�wiadczane przez nie zmysłowe percepcje, potrzeby czy odczucia, dozna-
wane jako złe i niechciane (por. Grinberg, 1974, s. 162). W tym wypadku identy-
fikacja projekcyjna ma nie tylko posta� omnipotentnej fantazji, lecz tak�e cha-
rakter realistyczny, prowadz�c do podj�cia zachowa�, wskutek których w matce 
wzbudzane s� odczucia niemowl�cia. Owe poddane projekcji, pozbawione zna-
czenia twory – nieprzetrawione do�wiadczenia mog�ce podlega� jedynie wchła-
nianiu b�d	 ewakuowaniu – nazywane s� przez Biona elementami beta. Funkcj�
matki w tym procesie jest pomieszczanie (kontenerowanie) projektowanych do-
�wiadcze�, pozbawianie ich zakłócaj�cej warto�ci dzi�ki wewn�trznemu opraco-
waniu i przywracanie ich dziecku. Zdolno�� matki do kontenerowania wynika ze 
stopnia, w jakim jest ona w stanie radzi� sobie z przejawami pop�dów destruk-
cyjnych dziecka. W normatywnej, rozwojowej wersji tego zjawiska matka przyj-
muje i przekształca projektowane tre�ci – dokonuje „psychicznego trawienia”  
i „odtruwania” stymulacji, z któr� dziecko sobie nie radzi. Dzi�ki temu wyprojek-
towane tre�ci mog� zosta� poddane ponownej introjekcji (por. Grinberg, 1990,  
s. 59). 

Wczesne doznania nie nios� dla dziecka znaczenia. Przy udziale elementów 
beta nie sposób przeprowadza� procesów intelektualnych – s� one „rzeczami sa-
mymi w sobie”, których mo�na co najwy�ej si� pozby�. Wra�enia sensoryczne  
i prymitywne do�wiadczenia emocjonalne musz� zosta� usuni�te w matk�, z na-
dziej�, �e nada ona im u�yteczn� dla dziecka posta� elementów alfa – elementar-
nych wyobra�e�, które mog� by� zapami�tane i znale	� wyraz pod postaci� obra-
zów, my�li sennych i my�li na jawie (Bion, 1961, s. 116) (tzn. z nadziej�, �e do-
znania, które nie nadaj� si� do my�lenia, �nienia czy pami�tania, zostan� opraco-
wane przez funkcj� alfa matki). Przy braku zakłóce� dziecko introjektuje z cza-
sem nie tylko pierwotnie niepo��dane i wyprojektowane tre�ci (elementy beta), 
przekształcone przez matk� w tre�ci mo�liwe do zniesienia (elementy alfa), ale 
tak�e sam� funkcj� konteneruj�c�. Przej�cie funkcji alfa matki pozwala na samo-

                                                
8 Pocz�tkowo Bion akcentował rol� masywnego rozszczepienia i identyfikacji projekcyjnej.  

W miar� opracowywania idei identyfikacji projekcyjnej w kategoriach prymitywnego, niewerbal-
nego i niesymbolicznego sposobu komunikacji mi�dzy matk� a dzieckiem, a tak�e poj�� kontenero-
wania oraz ataków na wi�zania, Bion (1959, 1962) zacz�ł uznawa�, �e psychoza mo�e wynika�  
z niezdolno�ci dziecka do odszczepiania i odpowiedniego projektowania, a wi�c niedostatecznej 
normalnej identyfikacji projekcyjnej, wskutek braku kontenera do zawierania odszczepionych 
projekcji. 
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dzielne przekształcanie elementów beta w alfa i jest warunkiem my�lenia symbo-
licznego. 

Bion akcentuje znaczenie normalnej identyfikacji projekcyjnej w pierwotnej 
prewerbalnej komunikacji mi�dzy matk� a dzieckiem, poprzedzaj�cej uformowa-
nie „aparatu do my�lenia my�lami”. Wskazuje tak�e na czynniki przyczyniaj�ce 
si� do niepowodzenia rozwoju funkcji alfa i powstania osobowo�ci psychotycz-
nej. Jednym z nich jest niewystarczaj�ca zdolno�� dziecka do tolerowania frustra-
cji, która sprawia, �e utrwala ono sw� skłonno�� do pozbywania si� elementów 
beta na drodze hipertroficznej, omnipotentnej identyfikacji projekcyjnej. Innym 
czynnikiem, cz�sto podkre�lanym, jest destrukcyjna niezdolno�� matki do przyj-
mowania, zawierania i modyfikowania projektowanych elementów (Bion, 1959). 
Jest to sytuacja, w której �rodowisko (pod postaci� matki) nie jest w stanie 
uczestniczy� w normalnej, rozwojowej identyfikacji projekcyjnej, a dziecko nie 
mo�e dokona� reintrojekcji zmodyfikowanej, „przetrawionej” wersji wyprojek-
towanej tre�ci. Matka – reaguj�ca niezrozumieniem i l�kiem – oddaje tre�ci nie-
zmodyfikowane, wskutek czego introjekcji podlegaj� nienazwane, nieopracowane 
elementy beta. Niezdolno�� obiektu do pomieszczania uniemo�liwia tak�e intro-
jekcj� funkcji matczynego kontenera (por. Money-Kyrle, 1976, s. 500). W skraj-
nej sytuacji matka, zamiast „odtruwa�” dzieci�cy l�k przed �mierci�, działa jak 
zły obiekt, który ograbia projekcj� dziecka z jej znaczenia i zmienia j� w „bez- 
imienny terror” (Grinberg, 1990, s. 59). 

Niekorzystne okoliczno�ci w fazie paranoidalno-schizoidalnej mog� sprawi�, 
�e identyfikacja projekcyjna przyjmuje form� wła�ciw� dla osobowo�ci psycho-
tycznej, okre�lan� mianem „patologicznej”. Gdy obiekt nie zwraca projekcji 
dziecka w formie zmodyfikowanych elementów alfa, ucieka si� ono do narastaj�-
cego rozszczepienia i identyfikacji projekcyjnej. Nadmierna identyfikacja projek-
cyjna, skupiona na ewakuacji wszystkiego, co zwi�zane z bólem, frustracj�  
i �wiadomo�ci�, zakłóca rozwój aparatu my�lenia. Uniemo�liwia to wytworzenie 
granic mi�dzy obiektem zewn�trznym a self. W takim przypadku rzeczywisto��
do�wiadczana jest głównie w kategoriach prze�ladowania, co rodzi siln� niena-
wi�� wobec wszelkiego do�wiadczenia rzeczywisto�ci – zarówno wewn�trznej, 
jak i zewn�trznej. Uwolnieniu si� od niej słu�y fragmentacja ego i atak na aparat 
percepcyjny. Nienawi�ci� obdarzany jest tak�e odpowiedzialny za percepcj�
obiekt (równie� podlegaj�cy fragmentacji). W ten sposób projekcja zmierza do 
zniszczenia nienawidzonego obiektu, a tak�e do uwolnienia si� od odpowie- 
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dzialnego za jego postrzeganie aparatu percepcji9. Cech� osobowo�ci psycho-
tycznej s� próby uwolnienia si� od obiektu oraz od funkcji ego zwi�zanych  
z zasad� rzeczywisto�ci za pomoc� identyfikacji projekcyjnej i patologicznego 
rozszczepienia. 

W rezultacie patologicznej identyfikacji projekcyjnej kształtuje si� fantazja 
licznych, pokawałkowanych fragmentów siebie, usuwanych i umieszczanych  
w rzeczywistych obiektach (obejmowanych w posiadanie). Tworzy si� bolesna  
i prze�ladowcza rzeczywisto��, zasiedlana przez „obiekty dziwaczne” – nasycone 
wrogo�ci� twory powstałe z elementów beta, fragmentów superego, ego i ze-
wn�trznych obiektów. Cz�stki owe odczuwane s� jako zło�one z rzeczywistego 
obiektu, zawartego we fragmencie osobowo�ci, który pochłon�ł ów obiekt i który 
zachowuje swe pierwotne funkcje.  

Dezintegruj�ca identyfikacja projekcyjna, uszkadzaj�ca zarówno obiekt, jak  
i ego, stanowi element bł�dnego koła, czyni�c rzeczywisto�� coraz bardziej boles-
n� i prze�ladowcz�, wypełniaj�c j� wrogimi obiektami dziwacznymi, zagra�aj�-
cymi naruszonemu ego. Nasila to z kolei działanie patologicznej identyfikacji 
projekcyjnej, co prowadzi do wymieszania rzeczywisto�ci wewn�trznej dziecka  
i obiektu. Poniewa� brak ró�nicowania mi�dzy ja i obiektem w �wiecie wewn�trz-
nym psychotyka jest podstaw� braku ró�nicowania rzeczywisto�ci wewn�trznej  
i zewn�trznej, zahamowaniu ulega rozwijaj�ca si� zdolno�� testowania rzeczywi-
sto�ci. Skutkiem wzmo�enia patologicznego rozszczepienia oraz destrukcyjnej 
identyfikacji projekcyjnej wymierzonej przeciwko aparatowi percepcji jest po-
st�puj�ce wycofanie z rzeczywisto�ci. 

Warto podkre�li�, i� Bion (1961) dostrzegł tak�e znaczenie zjawiska identyfi-
kacji projekcyjnej dla charakterystyki interakcji uczestników relacji terapeutycz-
nej (zarówno w przypadku terapii indywidualnej, jak i grupowej). Zauwa�ył, i�
analityk odczuwa, �e pacjent wywiera na� wpływ, �e wskutek jakiej� manipulacji 
ma on odgrywa� rol� wyznaczon� fantazj� pacjenta. W tym miejscu mo�na do-
strzec my�l, tak silnie akcentowan� pó	niej przez Ogdena (1979), �e oprócz ele-
mentu fantazyjnego w toku identyfikacji projekcyjnej ma równie� miejsce relacja 
interpersonalna, a wraz z ni� rzeczywisty fakt manipulacji jednej osoby przez 
drug�. 

                                                
9 Siln�, niemo�liw� do zniesienia zawi�� mo�e budzi� tak�e obiekt idealny, w zwi�zku z czym 

percepcja obiektu idealnego mo�e by� równie bolesna, co do�wiadczanie złego. Patologiczny typ 
identyfikacji projekcyjnej odnosi si� zatem zarówno do obiektu idealnego, jak i prze�ladowczego. 
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THOMAS H. OGDEN  

– ASPEKT INTERPERSONALNY 

Ogden (1979, 1982) rozpoznaje w identyfikacji projekcyjnej jedn� z wa�niej-
szych, a zarazem szczególnie niejasnych i niesprecyzowanych kategorii współ-
czesnej psychoanalizy. Dokonuje swoistej syntezy ró�nych sposobów ujmowania 
tego zjawiska, definiuj�c je jako: „grup� fantazji i towarzysz�cych im relacji  
z obiektem zwi�zanych z uwalnianiem self od swych niechcianych aspektów, de-
ponowaniem tych niechcianych «cz��ci» w innej osobie i, ostatecznie, z «odzys-
kaniem» zmodyfikowanej wersji tego, co zostało usuni�te” (Ogden, 1979, s. 357). 
Prezentuj�c ten szeroki sposób rozumienia identyfikacji projekcyjnej, dzieli j� na 
trzy wzajemnie zale�ne fazy: 1) fantazj� projekcji cz��ci siebie w inn� osob�;  
2) naciski wywierane w toku relacji interpersonalnej, by odbiorca projekcji my-
�lał, czuł i działał zgodnie z projekcj�; 3) reinternalizacj� wyprojektowanych tre�-
ci, opracowanych przez odbiorc� (Ogden, 1979, 1982). 

Faz� pierwsz� identyfikacji projekcyjnej wyznacza fantazja projektowania 
cz��ci siebie na inn� osob� i za pomoc� tej cz��ci przejmowania nad ni� kontroli 
od wewn�trz. Pobudk�, która skłania podmiot do projektowania cz��ci siebie, jest 
pragnienie pozbycia si� owej cz��ci, która zagra�a zniszczeniem self od we-
wn�trz. Przyczyn� projekcji mo�e by� tak�e poczucie, �e owa cz��� znajduje si�
w niebezpiecze�stwie. Zagro�enie to wynika z mo�liwo�ci ataku ze strony innych 
aspektów self, st�d przetrzymanie owej cz��ci wewn�trz pełni�cej opieku�cz�
funkcj� osoby ma ochroni� to, co jest przedmiotem projekcji (por. Ogden, 1979, 
s. 358). 

Ogden (1979) odró�nia projekcj� rozumian� jako niezale�ny proces od pro-
jekcji stanowi�cej cz��� identyfikacji projekcyjnej, zwi�zanej z fantazj� wyrzuca-
nia cz��ci self. Kwestia wzajemnego stosunku identyfikacji projekcyjnej i projek-
cji była przedmiotem licznych dyskusji (por. Grotstein, 1994). Spór dotyczył nie 
tylko istoty ró�nicy mi�dzy tymi procesami, ale równie� tego, czy ró�nica ta fak-
tycznie istnieje. Ogden wskazuje na pewne rozró�nienie pomi�dzy zjawiskiem 
identyfikacji projekcyjnej a fenomenem projekcji. Stwierdza, �e osoba zaanga�o-
wana w imaginacyjny proces umieszczania cz��ci siebie w innych i kontrolowa-
nia ich w ten sposób, funkcjonuje – przynajmniej po cz��ci – na poziomie roz-
wojowym cechuj�cym si� gł�bokim zamazaniem granic mi�dzy reprezentacjami 
self i reprezentacjami obiektu. W przypadku identyfikacji projekcyjnej dokonu-
j�cy projekcji ma poczucie jedno�ci z jej odbiorc�. Odczuwa on, �e inny do-
�wiadcza jego uczu� – nie uczu� „takich, jak jego”, lecz przeszczepionych mu 
własnych uczu� podmiotu. Zjawisku temu w naturalny sposób odpowiada pewien 
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poziom zatarcia granic mi�dzy reprezentacj� self i reprezentacj� obiektu. W przy-
padku wła�ciwej projekcji osoba projektuj�ca pozostaje odseparowana od obiektu 
projekcji. Tak wi�c w miejscu odczuwanego psychicznego dystansu wobec 
obiektu w przypadku projekcji, w identyfikacji projekcyjnej wyst�powałoby po-
czucie gł�bokiego z nim zwi�zku. Ogden (1979, s. 358-359) przyznaje jednak, �e 
tak wyra	n� ró�nic� mi�dzy wyst�puj�cymi w czystych formach procesami spo-
tyka si� do�� rzadko. Zwykle procesy te wyst�puj� w formie melan�u, w którym 
dominuje b�d	 to poczucie odsuni�cia i separacji, b�d	 te� doznanie jedno�ci  
z obiektem10. 

Proces identyfikacji projekcyjnej nabiera ró�nych znacze� w zale�no�ci od 
tego, jaka cz��� aparatu psychicznego jest projektowana (por. Goldstein, 1991). 
Warto w tym miejscu przywoła� opisy Klein, zgodnie z którymi w identyfikacji 
projekcyjnej rozszczepiane i projektowane na obiekt zewn�trzny s� cz��ci self  
i obiektów wewn�trznych. Tradycyjnie sytuacj�, kiedy cz��ci reprezentacji jedne-
go obiektu przypisywane s� reprezentacji innego obiektu, okre�la si� mianem 
przemieszczenia. Goldstein (1991), dokonuj�c pewnych uogólnie� w ramach 
strukturalnego i reprezentacyjnego modelu, wskazuje na ró�nic� mi�dzy projekcj�
reprezentacji self (tym poj�ciem obejmuje reprezentacje self i reprezentacje 
pop�dów) a projekcj� reprezentacji obiektu (to dotyczy zarówno reprezentacji 
obiektu, jak i reprezentacji superego). Ten pierwszy rodzaj projekcji uznawany 
jest za bardziej prymitywny, niecz�sty u neurotyków, wła�ciwy psychotykom  
i osobom z zaburzeniem borderline. Projekcja reprezentacji obiektu (czy super- 
ego), to�sama z przemieszczeniem, wyst�puje powszechnie u wszystkich ludzi, 
zarówno w terapeutycznym przeniesieniu, jak i w codziennych relacjach. Natura 
projekcji wi��e si� równie� z kwesti� zacierania si� granic mi�dzy reprezenta-
cjami self i obiektu – ma ono niew�tpliwie miejsce w przypadku projekcji self 
(czy pop�dów); projekcje reprezentacji obiektu (czy superego) zasadniczo tego 
elementu nie zawieraj�. Ogden, rozpatruj�cy identyfikacj� projekcyjn� w kon- 
tek�cie przeniesienia, rozwa�a ten mechanizm nie tylko w kategoriach tego 
pierwszego rodzaju projekcji. Tym samym jeszcze bardziej rozci�ga swój sposób 
pojmowania tego zjawiska i sprawia, �e dotyczy ono nie tylko psychoz i bor-

derline. Jednocze�nie, w takim poszerzonym modelu, rozró�nienie mi�dzy pro-
jekcj� i identyfikacj� projekcyjn� staje si� mniej wyra	ne. 

                                                
10 W pó	niejszych pracach Ogden (por. Goldstein, 1991) zaniechał akcentowania tego podziału 

i kwestii zacierania si� granic self-obiekt, jako elementów koniecznych dla zdefiniowania identyfi-
kacji projekcyjnej, jeszcze bardziej poszerzaj�c w ten sposób swój model tego zjawiska. Omawiana 
kwestia dotyczy przede wszystkim dylematów odno�nie do powy�szej ró�nicy mi�dzy projekcj�  
a identyfikacj� projekcyjn�, z której Ogden zdał si� po cz��ci rezygnowa�. 
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Faza druga, tzw. faza indukcji, obejmuje zjawiska maj�ce miejsce w interak-
cji interpersonalnej autora i odbiorcy projekcji. Na tym etapie autor wywiera  
w interakcji z odbiorc� nacisk, by ten my�lał, odczuwał i zachowywał si� w spo-
sób zgodny z projektowan� fantazj�. Ogden (1976, 1979) zwraca uwag� na pe-
wien istotny aspekt indukcji, jak� jest gro	ba tego, co stanie si�, je�li inny jej si�
nie podporz�dkuje. Gro	ba ta dotyczy „nie istnienia” jednostki, je�li inny nie 
b�dzie zachowywa� si� zgodnie z jej zapotrzebowaniem, stosownie do tego, co  
w nim umie�ciła („je�li nie widz� w tobie tego, nie widz� niczego”)11. Co istotne, 
nacisk w tej fazie nie ma charakteru imaginacyjnego. Jest to presja rzeczywi�cie 
wywierana w interakcji dwóch osób – projektuj�cej i obiektu projekcji. Ogden 
podkre�la, odchodz�c tym samym od sposobu my�lenia Klein, �e brak tego 
rodzaju interakcji uniemo�liwia identyfikacj� projekcyjn�. W rezultacie interakcji 
zostaj� zweryfikowane i potwierdzone dwa aspekty fantazji: idea zasiedlania 
innej osoby (prze�wiadczenie, �e obiekt ma cechy poddanych projekcji aspektów 
self) i idea kontrolowania owej innej osoby od wewn�trz. Innymi słowy, wskutek 
zewn�trznych nacisków wywieranych na obiekt w toku interakcji interpersonalnej 
wpływ – który w fantazji ma posta� sprawowania absolutnej kontroli za pomoc�
wszczepionych w obiekt aspektów self – ma charakter rzeczywisty (por. Ogden, 
1979, s. 360). 

W fazie trzeciej nast�puje „psychiczne przetworzenie” przez odbiorc� projek-
cji rzutowanych we� uprzednio tre�ci, a w dalszej kolejno�ci – reinternalizacja 
owych tre�ci przez dawc� projekcji. Zgodnie z fantazj� autora projekcji, biorca 
do�wiadcza dokładnie tych samych – bo przeszczepionych – uczu�. Skuteczno��
realnych zabiegów, maj�cych wzbudzi� projektowane uczucia u innej osoby, 
mo�e by� jedynie cz��ciowa. Faktycznie, uczucia te s� to�same jedynie w fanta-
zjach dawcy projekcji. Odbiorca projekcji dysponuje innymi obronami, strate-
giami, silnymi i słabymi stronami, a niejednokrotnie tak�e dojrzalsz� osobowo-
�ci�. Tak wi�c wzbudzone uczucia, cho� zbli�one, nie podległy przeszczepieniu – 
osoba ta nadal pozostaje autorem własnych dozna�. Dzi�ki temu, wyprojekto-
wane tre�ci (w fantazji dawcy – „przeszczepione” i to�same, a faktycznie wzbu-
dzone w interpersonalnej relacji i jedynie podobne) mog� zosta� potraktowane  
w sposób odmienny od tego, w jaki zdolny był radzi� sobie z nim autor projekcji. 
Pozbywanie si� niechcianych aspektów, unikanie ich czy zaprzeczanie zostaje 
zast�pione próbami �ycia z nimi, zawierania ich, opanowania przez zrozumienie, 

                                                
11 W interakcji terapeutycznej pacjent za spraw� indukcji sprawia, �e terapeuta obawia si�, i�

przestanie dla pacjenta istnie�, je�li zaprzestanie zachowywa� si� w sposób zgodny z jego identyfi-
kacj� projekcyjn� (por. Ogden, 1979). 
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sublimacj�, integracj� z innymi aspektami osobowo�ci itp. (por. Ogden, 1979,  
s. 360-361). 

Je�li odbiorcy udaje si� poradzi� sobie z wyprojektowanymi we� uczuciami 
za pomoc� innych �rodków, ni� czyniła to osoba projektuj�ca, wytworzony zo-
staje nowy zbiór uczu�, które mog� by� postrzegane jako „przetrawiona” czy 
zmetabolizowana wersja uczu� pierwotnie wyprojektowanych. Ów nowy zestaw 
uczu� mo�e zrodzi� poczucie, �e z usuwanymi tre�ciami mo�na �y�, bez uszka-
dzania innych aspektów self czy cenionych obiektów zewn�trznych i wewn�trz-
nych (Ogden, 1979, s. 360-361). Jednostka konfrontuje si� zatem z amalgamatem 
projektowanych uczu� i aspektów odbiorcy projekcji. W dalszej kolejno�ci owa 
zmodyfikowana w toku interakcji projekcja zostaje ponownie zinternalizowana 
przez autora projekcji12. Reinternalizacja pozwala na zyskanie nowych sposobów 
post�powania z uczuciami i fantazjami, które wcze�niej były po prostu ewaku-
owane.  

Podobnie jak w koncepcji Biona, tak i w modelu Ogdena identyfikacja pro-
jekcyjna postrzegana jest jako zjawisko przyczyniaj�ce si� do autentycznego roz-
woju psychicznego, a tak�e istotne dla procesu psychoterapii (por. Goldstein, 
1991)13. 

* 

Potwierdzeniem znaczenia identyfikacji projekcyjnej jest wielo�� kontekstów, 
w jakich poj�cie to bywa wykorzystywane. Rozpatruje si� je mi�dzy innymi jako: 
sposób obrony przez usuwanie złych b�d	 dobrych tre�ci, mechanizm zaprzecze-
nia rzeczywisto�ci, proces rozwojowy, dzi�ki któremu dochodzi do ró�nicowania 
self i obiektu, drog� zmiany psychologicznej w toku rozwoju i terapii, prymi-
tywn� form� relacji z obiektem, integraln� cz��� procesu przeniesienia i przeciw-
przeniesienia, form� empatii czy sposób komunikacji. Wobec mnogo�ci kontek-
stów i funkcji najwygodniej byłoby przyj�� definicj�, zgodnie z któr� identyfika-
cja projekcyjna to ogólne okre�lenie obejmuj�ce ró�ne, cho� spokrewnione pro-
cesy zwi�zane z rozszczepieniem i projekcj� (O’Shoughnessy, 1975). 

W zale�no�ci od koncepcji, zjawisko to w ró�nym stopniu lokowane jest  
w obszarze fantazji i w rzeczywisto�ci faktycznych relacji mi�dzyludzkich. 

                                                
12 Posta� reinternalizacji zale�y od dojrzało�ci dawcy projekcji i rozci�ga si� od prymitywnych 

typów introjekcji do dojrzałych form identyfikacji.
13 W pewnych wypadkach zmian� terapeutyczn� mo�na by rozpatrywa� jako ci�g identyfikacji 

projekcyjnych, w których toku pacjent zyskuje mo�liwo�� radzenia sobie z tre�ciami, których wcze�-
niej mógł si� jedynie pozbywa�. 
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Autorzy niektórych stanowisk skupiaj� si� na sferze fantazji i prze�y� intrapsy-
chicznych autora projekcji. W takim uj�ciu – odpowiadaj�cym sformułowaniom 
Klein – cały proces mo�na by zamkn�� w ramach pierwszej fazy modelu Ogdena. 
Meissner (1980), przykładowo, odnosi si� do identyfikacji projekcyjnej jako feno-
menu wył�cznie intrapsychicznego. Istniej� te� podej�cia takie, jak to prezento-
wane przez Roth, która – przyznaj�c, �e płyn�ce ze �wiata psychicznego pacjenta 
projekcje wpływaj� na analityka i zmuszaj� go do przyj�cia pewnych cech – 
stwierdza, �e wpływ ten nie jest konieczny, by mo�na było mówi�, �e do iden-
tyfikacji projekcyjnej doszło (Roth, 2008, s. 254-255). Wskazuje zatem na sytu-
acj�, kiedy fenomen ten rozgrywa si� wył�cznie w fantazji autora projekcji, a ana-
lityk co najwy�ej interpretuje ów specyficzny i odmienny sposób, w jaki pacjent 
go w czasie tego procesu traktuje14. Inni analitycy wskazuj�, �e zjawisko to roz-
grywa si� nie tylko w fantazji dawcy projekcji i wywiera wpływ na społeczne 
otoczenie (matk�, analityka itp.), inspiruj�c zarówno sfer� fantazji, jak i obszar 
ich realizacji. Wi�kszo�� współcze�nie formowanych opinii jest zgodna co do 
kluczowej roli realnych zjawisk, lokowanych w drugiej fazie modelu Ogdena, 
podkre�laj�c, �e proces identyfikacji projekcyjnej nie istnieje tam, gdzie nie ma 
interakcji mi�dzy dawc� interakcji a obiektem. Tym samym koncepcja identy-
fikacji projekcyjnej, wobec swego pocz�tkowego modelu, zostaje rozszerzona 
poza to, co intrapsychiczne, na to, co interpersonalne (por. Ole�, Drat-Ruszczak, 
2008, s. 675). Jest zatem jednym z nielicznych poj�� o charakterze pomostowym 
(por. Ogden, 1978, s. 357), dotycz�cych jednocze�nie dwóch obszarów zainte-
resowania psychoanalizy – domeny zjawisk intrapsychicznych i psychicznej re-
prezentacji innego oraz obszaru zjawisk rzeczywisto�ci zewn�trznej wraz z fak-
tyczn� osob� – uczestnikiem relacji. Tym wi�ksze jest teoretyczne i praktyczne 
znaczenie identyfikacji projekcyjnej, �e psychoanaliza zdaje si� cierpie� na nie-
dostatek �rodków, które pozwalałyby na ukazywanie powi�za� mi�dzy tymi 
dwoma rzeczywisto�ciami. 

                                                
14 Z drugiej strony Roth zastrzega, i� nie jest do ko�ca prawdziwe stwierdzenie, �e analityk 

u�wiadamia sobie ten sposób traktowania go, nie odczuwaj�c przypisywanych mu uczu� – uczucia 
te mog� zosta� wzbudzone na poziomie bardzo subtelnym, niemal nie�wiadomym i łatwym do 
zniesienia dla analityka. 
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PROJECTIVE IDENTIFICATION  

– FROM INTERNAL REALITY TO INTERPERSONAL REALITY 

S u m m a r y

The aim of this article is to present the mechanism of projective identification, one of the crucial 
constructs of both classical and contemporary psychoanalysis. The phenomenon of projective identi-
fication is discussed from the point of view of M. Klein – the creator of this construct – and from the 
perspectives of W. R. Bion and T. H. Ogden, the authors of two fundamental theories of this mecha-
nism. The presentation of these points of view serves to show the complexity of this phenomenon 
and the variety of areas for its application. The aim of the paper is to show the evolution of how this 
mechanism was understood, from the focus on what is intrapsychic and imaginative, to the recogni-
tion of the importance of its activity in the area of interpersonal reality. 

Key words: projective identification, projection, object relation, fantasy, psychic reality, containing, 
interpersonal relation. 


