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rozdział 1 
O estetyce psychoanalizy

Blaski i cienie psychoanalizy już dawno opisano w licznych monogra-
fiach i nie one będą przedmiotem tych rozważań. Dla badań literac- 
kich o wiele ważniejsze okazuje się pytanie, czy sto lat po publikacji 
Obja śniania marzeń sennych Sigmunda Freuda można na nowo od-
czytać je go pisma i czy wniosłoby to ożywczy powiew do pracy nad 
tekstami, których świat jest pełen i coraz trudniejszy do pojęcia. Bez 
wątpie nia próbę taką podjął już Jean Starobinski, odkrywając w ję-
zyku psychoanalizy metajęzyk, czyli język o języku1. Nazwał to też 
mitopoezją i  w  ten sposób nadał psychoanalizie wartość estetycz-
ną. Uczy nił to właśnie wtedy, gdy nauka i  technika starały się wy-
ostrzyć ludz kie zmysły nie tylko po to, aby lepiej postrzegały piękno, 
lecz aby, jak powiedział Fryderyk Nietzsche, oczy były do słuchania, 
a uszy do pa trzenia2. Wynajduje się okulary, które stokrotnie popra-
wiają ostrość obrazu, koncerny wprowadzają nowoczesne substytu-
ty „hiszpańskiej muchy”, zwielokrotniające doznania seksualne, ktoś 
ponoć skonstruo wał namiastkę butów siedmiomilowych, w których 
system przemyśl nych silniczków spalinowych pozwala stawiać kil-
kumetrowe kroki. Po woli rysuje się odpowiedź na pytanie Nietz-
schego z Wiedzy radosnej o sens wypełnienia świata zjawiskami nie-
dostępnymi dla ludzkich zmysłów: „delikatna rzeźba na łuskach 
płazów”3, cudowna różnorod ność barw i kształtów w świecie mikro-
organizmów, wszystko to istnie je po to, aby człowiek stworzył sobie 
substytuty boskiego postrzegania świata. Zatem zanim jeszcze znik-
nie książka w tradycyjnej formie, a zastąpi ją srebrzysty krążek i cie-
pły głos lektora, warto w podobny sposób wzmocnić refleksję na jej 

1 Por. J. Starobinski, Psychoanalyse und Literatur, Frankfurt am Main 1990, s. 99–101. 
2 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1991, s. 206.
3 Ibidem, s. 46.
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temat, poszerzając ją o kryterium piękna refleksji. Roztwór współ-
czesnej filologii pokrywa zawiesina mętnych, abstrakcyjnych pojęć 
przerywanych śmieciodatami, w czym trudno doszukać się piękna 
lub śladu emocji. W tym towarzy stwie język psychoanalizy przypo-
mina smakiem i barwą stare dobre wino, które nie straciło smaku, 
mimo iż omszona butelka przeleżała w loszku ponad sto lat.

Starobinski nie dokonał w  swojej książce przełomu, a  jedynie 
przy pomniał, że na korzenie psychoanalizy tkwiące w estetyce i sztu-
ce wskazał już Freud. Gdyby nie było literatury, nie byłoby psycho-
analizy. Edyp, Narcyz, Elektra, konflikty nieświadomości, które 
moż na odnaleźć już w pismach Plotyna, trafiły na karty medycznych 
opi sów chorób, traum, nerwic. Choroby nie stały się w ten sposób 
bardziej poetyckie, jak wcześniej w romantyzmie, za to sztuka zyska-
ła nową formę interpretacji, swoistą samointerpretację. Freud prze-
niósł na sym bole tekstu to, co ujrzał w ludzkiej duszy, i odkrył za-
leżność między symboliką snów a literaturą, którą nazwał snem na 
jawie. Zwrócił też uwagę na ograniczenia psychoanalizy. Podobnie, 
lecz jeszcze dobitniej, uczynił to jego dawny uczeń, a  później wy-
trwały krytyk, Carl Gustav Jung.

Psychoanaliza nie nadaje się do analizy wszystkich tekstów. Bez 
wątpienia jej elementy mogą jednak sprawić, że wśród klisz pojęć 
ra cjonalistów znajdzie się miejsce na nazwanie powtarzalnych kon-
struktów ludzkiej nieświadomości, obcych pozytywistyczno-racjo-
nalnemu pojmowaniu nauki o  literaturze. Racjonaliści, uważają-
cy się wszak za spadkobierców Kanta, sądzą, że wystarczy operować 
ścisłymi pojęcia mi i faktami historycznymi i tekstowymi, aby osiąg-
nąć rzeczywisty efekt poznawczy. Zapominają przy tym często, iż 
zajmują się fenome nem sztuki. Można się doszukiwać w literaturze 
prawidłowości, ale nie sposób traktować jej na równi ze zjawiska-
mi fizycznymi. Dlatego ba dania historycznoliterackie oddają tylko 
część prawdy o  literaturze. Gdzie wkracza symbolika marzeń sen-
nych i  jej skojarzenia z konfigu racjami tekstu, tam język ze swojej 
natury traci wyrazistość, gdyż przedmiot analizy domaga się obra-
zu, a nie bezpłciowego słowa. To jest tak, jak gdyby ktoś wolał napi-
sać: „do zakładu żywieniowego wszedł dorodny ssak”, zamiast „do 
restauracji wszedł przystojny męż czyzna”. Proponowana przez Junga 
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9O ESTET YCE PSYCHOANALIZY

amplifikacja jest w gruncie rzeczy rozciągnięciem obrazu na drzewo 
genealogiczne epizodów i historii. Za pomocą odpowiednich środ-
ków językowych i mitów poszerzał opisy wane zjawisko w czasie, lecz 
nie stronił od tego również Freud, zwła szcza w swoich późniejszych 
pracach.

Krytycy obecności psychoanalizy w  literaturze i obok literatu-
ry zdają się także nie dostrzegać, że każdy tekst z  osobna zawiera 
mecha nizm sobie tylko właściwej interpretacji. Ta metafizyka dzieła 
sztuki, która steruje odbiorcą, wykracza poza prawidła świata racjo-
nalnie mierzalnego, ponieważ zmusza do amplifikacji tekstu skrojo-
nego w sposób całkowicie subiektywny. Gdyby zastanowić się nad 
gałęzia mi nauk, można by stwierdzić, że ich rozkład doskonale od-
zwierciedla strukturę ludzkiego umysłu. Ich tkanka przypomina 
neuronowy układ punktów składających się na fizyczny wymiar wy-
obraźni. Być może istnieją rzeczy, które nie mają dla nas żadnego 
znaczenia, i nawet nie potrafimy wpaść na pomysł, że istnieją, a ich 
zbadanie mogłoby stać się kolejną gałęzią nauki. W tradycyjnym sy-
stemie nauk króluje analiza, czyli rozbijanie na detale, ich grupo-
wanie i opis prawidłowości. Za pewne dlatego psychoanaliza nie jest 
samodzielnym fakultetem na uniwersytecie, chociaż w  niektórych 
krajach są katedry astrologii, a nawet pisarstwa. Badanie dzieła li-
terackiego nie oznacza prostego rozbijania na detale, gdyż symbo-
le mają strukturę gwiaździstą i pogłębianie inge rencji w tekst posze-
rza ich zakres. Tekst tworzy również interakcje, które istnieją naraz, 
w czasie rzeczywistym, jak powiedziałby fizyk, za razem jest artefak-
tem i  fikcyjnym wymiarem czasu i  przestrzeni. Z  tych wszystkich 
powodów język analizy dzieł literackich nabiera cech przedmiotu 
analizy i staje się mitopoezją, bo tylko w ten sposób prze kazuje cho-
ciaż część prawdy o analizowanym tekście.

W tym miejscu należałoby sobie zadać pytanie: jak psychoana-
liza rozumie dzieło sztuki? To jednak za mało w erze kultury post-
psychoanalitycznej, kiedy teksty literackie przejęły część jej symboli 
i  uczy niły z  nich przedmiot gry. W  literaturze niemieckiej war-
to byłoby wspomnieć zwłaszcza o latach osiemdziesiątych, gdy tzw. 
postmoder nizm dokonał próby syntezy myśli egalitarnej i elitarnej. 
Powieść Pachnidło Patricka Süskinda to jeden z  symptomów tego 
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zjawiska, aczkol wiek oddzielenie w  tekście nawiązań celowych od 
nieświadomej gry powszechnie obecnymi kliszami sprawia znaczne 
trudności. Innymi słowy, jeśli w powieści pojawia się obsesyjnie po-
stać człowieka, który z uwielbieniem obwąchuje rzeczy kobiet i od-
czuwa przy tym spełnie nie, to trudno stwierdzić, czy jego fetyszyzm 
jest pochodną lektury przypadków opisanych przez Freuda, czy też 
intuicji lub doświadczeń osobistych autora.

Jeśli psychoanaliza przekształciła się, jak tego chce Starobinski, 
w mitopoezję, to wykroczyła poza ramy nauki i stała się jej przed-
miotem. Podobnie jak refleksja o  języku wyraża się w  języku, tak 
i psychoanaliza dokonuje własnego rozkładu na symbole, opisując 
świat tekstów. Nie jest to rzecz niepokojąca, gdyż każda interpreta-
cja tekstu stanowi także interpretację samego siebie – wybór obiektu 
zain teresowania, układ odniesień i dobór słów – określają interpre-
tatora, a czę sto nawet skrywają pierwotne przesłanie tekstu. Zresz-
tą moda na no we odczytywanie dawnych dzieł odpowiada tendencji 
współczesnego człowieka do niedokładnego cytowania przez two-
rzenie nowych całostek z różnych fragmentów, jego skłonności do 
zanurzania się w ponadczasowej przestrzeni odniesień, swoistym In-
ternecie interpre tacji, w którym prawdziwe jest to, co on uznaje za 
ważne i praw dziwe dla siebie. Uporządkowanie wynikającego stąd 
układu nieporo zumień wymaga powrotu do korzeni psychoanalizy, 
te zaś sięgają nie tylko do filozofii romantycznej, ale także do trak-
tatów klasyków grec kich. Arystoteles postulował w  swojej Poetyce 
tworzenie napię cia dramatycznego, mającego wynikać z nieświado-
mych działań boha terów.

Paul Virilio opisał w swoim rozbudowanym eseju książkowym 
Ne gatywny horyzont (Der negative Horizont) wspólnotę ludzką jako 
układ ciał, które dążą do zredukowania nieprzyjemności. Przykła-
dem może tutaj być ergonomia współczesnych samochodów – czy-
ni ona z ludzi mumie pozbawione reakcji na bodźce bólowe4. Kul-
tura automatu i wszechobecnej agnozji, czyli nieodczuwania bólu, 
oraz skłonność do ukrywania tych, którzy cierpią, nie sprzyjają psy-
choanalizie, gdyż od krywa ona przyczyny bólu w  bolesny sposób, 

4 Por. P. Virilio, Der negative Horizont, München 1989, s. 35.
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11O ESTET YCE PSYCHOANALIZY

a ponadto nie obiecuje wyleczenia. Poza tym pojawia się coraz wię-
cej aktorów, którzy odgry wają swoje stany emocjonalne jak dwie ko-
chające się w tańcu wypu stek maszyny. Media zamieniły ich w wid-
ma: mogą przyjąć każdy stan emocjonalny, aby po chwili otrząsnąć 
się z niego i szukać nowych bodźców. Dodatkowo nastąpiło coś, co 
można z  pewnością nazwać wulgaryzacją dorobku psychoanalizy. 
Jeśli ktoś twierdzi, że mali mężczyźni jeżdżą dużymi samochoda-
mi, pragnąc w ten sposób zrekompensować sobie niedostatki ana-
tomiczne, a w sterczącym przy pasku od spodni i wystawionym na 
widok publiczny telefonie komórkowym doszukuje się namiastki 
męskiego przyrodzenia, to w taki właśnie wulgarny spo sób sięga po 
psychoanalizę.

Czy psychoanaliza tekstów ma w tej rzeczywistości jakąś rolę do 
odegrania? Jak wskazuje jej nazwa, jest analizą psychiki. Ludzkie cia-
ło udające kogoś innego lub dzieło literackie występujące w  imie-
niu kogoś innego niż ono samo, są przejawami ludzkich namiętności 
i in stynktów. Trzeba oczywiście odróżnić instynkt od nieświadomo-
ści, to, co zwierzęce, od tego, co ludzkie, aby określić granicę ekshibi-
cjonizmu i wstydu psychoanalizy tekstów. Podczas wykładów Freu-
da nie które kobiety mdlały z wrażenia. Czy w dzisiejszych czasach 
ktoś po trafi sobie wyobrazić podobne reakcje publiczności? Sztuka 
przejęła wszystkie tabu człowieka i w psychoanalitycznym dyskur-
sie rozprawiła się z nimi na poczekaniu. Dlatego zabijanie na ekranie 
wywołuje nie większy sprzeciw emocjonalny niż gotowanie. Zresztą 
kiedyś w zna nym programie kulinarnym w Anglii ktoś przyrządził 
na oczach milio nów widzów danie z  ugotowanej i  przyprawionej 
części ludzkiego łożyska. W ten sposób stał się pierwszym kaniba-
lem, który nie musi zabijać, aby zjadać, ale czy zamienił się w kogoś 
lepszego? Tabu my śli nie istnieją tak jak niegdyś w człowieku, lecz 
w zewnętrznych rela cjach. Nawet jeśli nie wypada mówić lub czynić 
publicznie czegoś, co odbywa się w zaciszu domowym, to przez sym-
bole sztuki staje się to dopuszczalne, ponieważ uchodzi tylko za me-
taforę. Umiejętność do stosowywania się do nowej sytuacji powodu-
je, że stary konflikt mię dzy „ja” i nad-ja przenosi się na płaszczyznę, 
o której pisali kiedyś Fichte i Jean Paul – obok „ja” obce „pra-ty” staje 
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się najwyższą instancją dla ciała szukającego przyjemności5. Dopie-
ro potem wkracza do takiego, dwubiegunowego świata przyjemno-
ści bycia dla samego siebie i jej braku duch zakamuflowanego ego- 
isty, któremu czasem udaje się zostać męczennikiem.

Freud przyznał w swoich pracach, że czerpał ze sztuki, lecz uczy-
nił to tylko tam, gdzie musiał, gdyż chociażby Edyp kojarzył się zbyt 
jednoznacznie. Wielkim nieobecnym pozostał u Freuda Nietzsche. 
Wiedza radosna wydaje się swoistą biblią zamętu duszy, nadczło-
wiek w jego pierwotnym znaczeniu, istota wolna od więzów religii, 
którą Freud przeniósł na płaszczyznę zmagań z pozytywnym i nega-
tywnym wizerunkiem ojca, ma zespół cech przypisywanych przez 
Freuda posta ci totemicznego ojca. Czyha na niego klan jego synów, 
braci owładnię tych myślą o zjedzeniu ojca i przejęciu władzy. Tyle 
że nadczłowiek Nietzschego to wizja wystarczająco pozytywna, by 
wchłonęła ją nawet całkowicie sprzeczna z  jej założeniami ideolo-
gia narodowosocjalistyczna. Natomiast wizja Freuda to obraz czło-
wieka, który jest pełen skry tych popędów i jedynie sądzi, że zmienia 
się w nadczłowieka. Dzieje się tak, gdy w swoim szaleństwie zaczyna 
wierzyć we wszechmoc my śli i zamiast nadczłowiekiem staje się pu-
stym Narcyzem, pod uwielbie niem dla własnego „ja” skrywającym 
nienawiść do siebie i innych.

Nietzschego i Freuda łączy wspólnota języka symboli i ta sama 
nie chęć do człowieka wolnego od wewnętrznych konfliktów. Pozo-
staje ak tualne pytanie: czy warto nadal wysilać umysł, skoro mecha-
niczne powtarzanie prostych czynności, handel i produkcja dostar-
czają ciału przyjemności bez udziału intelektu? Nikt bardziej niż 
Freud nie zniena widziłby hasła „praca czyni wolnym”, gdyby jako 
Żyd nie zdołał uciec z Wiednia przed „brunatną falą”. Praca nieświa-
domości zniewala, lecz zarazem porywa; jest przekleństwem, któ-
re daje wiedzę, a jednocześnie napawa lękiem przed nieznanym ob-
liczem człowieka. Między wiedzą a  cynizmem granica jest równie 
cienka jak lina, po której stąpał bohater Isaaca Singera w Sztukmi-
strzu z Lublina, ale i bohater Nietzschego, za nim strącił go z niej bła-

5 Por. Jean Paul, Levana, w: idem, Jean Pauls Sämtliche Werke, t. 12, Weimar 1937, 
s. 129.
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13O ESTET YCE PSYCHOANALIZY

zen i wyszydził tłum6. Freud przejmował poję cia ze starszej litera-
tury, starając się uniknąć niebezpieczeństwa nowomowy, żargonu 
pijanych ptaków, co często przydarza się współczesnym naukow-
com. Sięgnął do starych tekstów, aby pokazać, jak bardzo są ak tualne 
lub też jak łatwo dają się na nowo odczytać. Odkrycia tych tajem-
nie mógłby zapragnąć Zaratustra Nietzschego, zamiast w biały dzień 
szukać w tłumie prawdziwego człowieka.

Kim był Freud? Lekarz snów, twórca psychoanalizy, austriacki 
Żyd, urodzony 6 maja 1856 roku we Freibergu na Morawach. Jego oj-
ciec był kupcem. Sigmund pochodził ze związku z jego trzecią żoną. 
Wte dy jeszcze Freud miał na imię Sigismund Schlomo (zmienił je 
w 1878 roku). Po przeprowadzce do Wiednia zakochał się na dobre 
w  literaturze. Czy tał klasyków antycznych i niemieckich, uwielbiał 
Szekspira. Na wybór jego drogi życiowej wpłynął m.in. esej Goethe-
go O naturze7. Żył przez długi czas w nieświadomości istnienia nie-
świadomości, przynajmniej w nowej postaci, którą ostatecznie od-
krył i opisał.

W 1885 roku ogłosił krótki tekst O kokainie (Über Coca). Sam 
zresztą ją zażywał. W ten sposób wkroczył do świata słowa pisane-
go. Niewie le mu już wtedy brakowało do języka obrazów, którym 
zaczął się później posługiwać. Lekarz snów i badacz ludzkiej duszy 
przestał być jedynie klinicystą. Stał się również kronikarzem swoich 
dokonań, a w tekstach o sztuce – lekarzem tych, których leczyć już 
nie mógł, gdyż większość z nich od dawna nie żyła. Freud zaczął pi-
sać o bohaterach li terackich i  artystach. Podstawą wszystkich jego 
rozważań stało się Ob jaśnianie marzeń sennych, opublikowane prze-
zeń w listopadzie 1899 roku z datą późniejszą o rok. Pokazał w nich 
skryte pod podszewką symbo li wyparte do nieświadomości marze-
nia i popędy. Tę samą metodę od niósł potem do dzieł sztuki, trakto-
wanej jak sny na jawie. Już jego Ob jaśnianie marzeń sennych odno-
siło się do tragedii greckiej, którą ukochał, a za motto posłużył mu 
wtedy cytat z Wergiliusza: „Gdy nie bo mi oporne, piekło wzruszę do 

6 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 15.
7 Por. P. Babin, Zygmunt Freud. „Lekarz snów”, tłum. M. i A. Pawłowscy, Wrocław 

1994, s. 20.
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dna”8. Nie był to sposób na zyskanie przychylności Kościoła. Później 
dużo pisał o diable i Bogu. W pierw szym widział negatywny wize-
runek ojca, którego ludzkość nienawidzi. Na niego zrzuca wszelkie 
swoje winy, aby móc usprawiedliwić się przed Bogiem, pozytywnym 
wizerunkiem ojca, uwielbianym, bo to on został stworzony na obraz 
i podobieństwo człowieka, a nie na odwrót9.

Kiedy wkrótce okazało się, że kokaina jest niebezpiecznym 
narko tykiem, środowisko medyczne potępiło Freuda, tak więc moż-
na po wiedzieć, że tekst zwrócił się przeciwko swojemu autorowi. 
Może dla tego Freud zamilkł na pewien czas. Ta porażka była nie-
mal równie dotkliwa jak rak w późniejszych latach, który pozbawił 
go części szczęki i  zdolności sprawnego mówienia. Jak ważną rolę 
odgrywało dla niego komunikowanie się z innymi, niech świadczy 
analiza z cy tatami literackimi pt. Dowcip i jego stosunek do nieświa-
domości (Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten) z  1905 
roku. Jej szczególność polega na nagromadzeniu dużej liczby przy-
kładów humoru z wielu różnych tekstów i epok oraz skojarzeniu ich 
ze zjawiskami językowy mi o  charakterze pozaliterackim. Rozpra-
wa wiele zawdzięcza Jean Paulowi i jego Wstępowi do estetyki (Vor-
schule der Ästhetik) – w nim dowcip zostaje trwale powiązany z ge-
niuszem twórczym i  uznany za jedną z  form wyrażania się nowej 
estetyki. Freud odwołuje się do tej tradycji z pogranicza klasyki i ro-
mantyzmu, pisząc o „zabawie pomy słami”10 czy też poetyce skrótów 
myślowych w dowcipach. Odnosi się przy tym do przejęzyczeń lub 
gry słów, a nie komizmu sytuacyjnego jako zjawiska pozajęzykowe-
go. Na przykład u romantyka Heinricha Heinego odnajduje w jego 
Obrazach z  podróży (Reisebilder) słowo „famillionär” w  zdaniu:  
„R. behandelte mich ganz wie seinesgleichen, ganz famillionär”11, 
czyli „R. traktował mnie jak swojego…” – dalej było by „familiär”, 
a więc „bardzo poufale”, ale złożenie z wyrazem „Mil lionär” (milio-
ner) nakazuje przetłumaczyć końcówkę zdania „…o ile milioner to 

8 Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, wyd. 3, Wrocław 1981, s. 202.
9 Por. S. Freud, Eine Teufelsneurose im 17. Jahrhundert, w: idem, Studienausgabe,  

t. 7, Frankfurt am Main 1989.
10 Idem, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, w: ibidem, t. 4, s. 15.
11 Ibidem, s. 22.
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w ogóle potrafi”. Heine stworzył zresztą na ten temat jeszcze jedną 
wariację w  słowie „Millionarr”12. Powstało w  ten sposób zabawne 
określenie na milionera i jednocześnie błazna (Narr). Freud wzbo-
gaca ten przypadek o cytaty z Rousseau i Goethego, a także z własnej 
praktyki lekarskiej. Pisze o  typowej sytuacji, kiedy zadaje się mło-
demu pacjentowi pytanie, czy uprawia masturbację. Ten zaprzecza 
słowami „O na, nie” („Och nie, nigdy”), czyli słowami, które układa 
nieświadomie w pojęcie onanii13. Na przykładzie „Simplizissimusa” 
omawia Freud dowcip ironiczny, gdy słowa oznaczają od wrotność 
tego, co jest wypowiadane. Nie stroni wreszcie od klasyków niemiec- 
kich, np. powołuje się na pochwałę, którą Goethe skierował kiedyś 
pod adresem Lichtenberga w słowach: „Er las immer Agamem non 
anstatt angenommen, so sehr hatte er den Homer gelesen”14. Jest to 
dowcip nieprzetłumaczalny, wynika zaś z podobnej budowy wyra-
zów „Agamemnon” i „angenommen” („przyjąć”). Całe zdanie brzmi 
po polsku następująco: „Czytał zawsze »Agamemnon« zamiast 
»przyjąć«, tak dużo naczytał się Homera”.

Przykłady literackie są w rozprawie Freuda narzędziem pokazywa-
nia czynności pomyłkowych w sytuacjach, których nie spotyka się 
na ulicy. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość zilustrowania ko-
mizmu przykładem z codziennego życia, Freud korzysta z tego bez 
wahania. Dlatego literatura nie jest tu punktem ciężkości, ale jedy-
nie odstęp stwem od norm z  ulicy. Rozprawa Dowcip i  jego stosu-
nek do nieświa domości staje się tekstem o charakterze komicznym, 
dzięki przy kładom wyzwalającym w czytelnikach mechanizm reak-
cji w niej opisany. Klasyfikacja dowcipów zgodnie z podziałem na 
rozdziały i podrozdziały sprawia, że tekst zyskuje poetykę rozbudo-
wanej figury stylistycznej captatio benevolentiae. Polega ona na po-
zyskiwaniu sympatii czytelnika np. przez wskazywanie na trudno-
ści w  krótkim i  jednoznacznym zdefiniowaniu problemu. Wyraża 
się ona w licznych przykładach, niekiedy cytatach z cytatów, jednym 
słowem, w intertekstualnej formule, zgodnie z którą fragmenty teks-

12 Ibidem, s. 24.
13 Ibidem, s. 33.
14 Ibidem, s. 89.
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tów literac kich oraz faktów językowych, zaobserwowanych podczas 
praktyki le karskiej, układają się w dialogi, sceny, wreszcie szczątko-
wą akcję. Jej punkty szczytowe to zarazem definicje poszczególnych 
rodzajów dow cipu, a rozwiązanie akcji następuje wtedy, gdy retro-
spekcja umożliwia wyprowadzenie ogólnego wniosku na temat nie-
świadomych źródeł wszelkich form komizmu. Ta figura stylistyczna 
jest bardzo literacka, gdyż zawiera coś na wzór nie naukowej, lecz te-
rapeutycznej mądrości „pojmuj tylko tyle, ile możesz, ale pojmuj to 
dobrze. Nie pracuj ponad siły, bo cmentarze są pełne młodych boha-
terów, na których grobach ro sną pokrzywy”. Captatio benevolentiae 
usprawiedliwia pisarza i  daje wytchnienie czytelnikowi: pierwszy 
z nich nie musi się tłumaczyć, dla czego nie jest wszechwiedzącym 
Bogiem, a drugi nie musi tego Boga udawać.

Od 1896 roku, kiedy to Freud użył terminu „psychoanaliza”, aż do 
śmierci psychiatry w lutym 1939 roku jego nauka przeszła ogromne 
prze miany. Założono czasopisma psychoanalityczne – na ich łamach 
zaczę to też publikować teksty o zależnościach między psychoanali-
zą a li teraturą – np. Jahrbuch der Psychoanalyse (1909), Zentralblatt 
für Psychoanalyse (1910), Imago (1912), Zeitschrift für Psycho analyse 
(1913) i inne. W 1933 roku książki Freuda spalili w Berlinie na ziści, 
niechęcią pałały doń środowiska religijne, manipulowali jego te-
oriami marksiści. Tymczasem Freud był kimś na wzór romantyka, 
o którym pisał Novalis w powieści Heinrich von Ofterdingen, że zna 
język kwiatów. Na kilka lat przed śmiercią cały dom Freuda tonął 
w orchideach, a on sam pozostał tym, kto w kwiatach, sztuce i kobie-
tach wciąż na nowo odnajdywał estetykę psychoanalizy. Być może 
dla tego nazwał swoją dobrą znajomą, przyjaciółkę Nietzschego i Ril-
kego – Lou Andreas-Salomé, nie piękną kobietą, którą była bez wąt-
pienia, lecz poetką psychoanalizy.

Klasyczna psychoanaliza nie była nauką opartą jedynie na fak-
tach empirycznych, jak chciał tego Sigmund Freud. Paradoksalnie 
sformuło wał wiele tez o  charakterze filozoficznym, a  nawet czysto 
metafizycz nym. Baśniowy wymiar instynktów życia i  śmierci oraz 
związany z nim aparat pojęciowy mógł sugerować, że Freud tworzył 
na wzór ro mantyków, jak choćby Friedrich Schlegel, Jean Paul czy 
Novalis, nową mito logię. Nie było w niej miejsca na personifikację 
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bogów, a  ich rolę prze jęły niematerialne zjawiska ze sfery nieświa-
domości, swoiste duchy bytujące w popędach i marzeniach. Warto 
zatem spojrzeć jeszcze raz na rozprawy Freuda nawiązujące do lite-
ratury. Żadna z nich nie rozwa ża bezpośrednio estetyki dzieł sztu-
ki, nie zatrzymuje się nad ich formą ani sposobem dochodzenia do 
ostatecznego kształtu dzieła. W tym sen sie żadna z  rozpraw Freu-
da nie traktuje literatury jako przedmiotu psy choanalizy, gdyż służy 
ona za kontekst rozważaniom nad zjawiskami psychicznymi w czło-
wieku. Literatura stanowi dla Freuda zbiór gotowych przykładów do 
analizy, a zarazem najdoskonalszą formę autono mii tej analizy, me-
taanalizę, bo refleksję o języku i estetyce jego obra zowania zawiera 
w języku.

W tekście z 1914 roku O historii ruchu psychoanalitycznego (Zur 
Geschichte der psychoanalytischen Bewegung) Freud określa zwięźle, 
czym jest dla niego teoria psychoanalityczna. Stwierdza, że można 
do niej zaliczyć każdy kierunek nauki, który uznaje za punkt wyjścia 
w poszukiwaniu źródeł nerwic obecność dwóch procesów: przenie-
sienia i oporu, nawet jeśli sposób dowodzenia i ostateczne rezulta-
ty są odmienne od wyników Freuda15. To osąd bardzo tolerancyjny 
i zarazem dostatecznie pojemny, by nie zamykać drogi do powstania 
innych szkół psychoanalitycznych, wyrosłych później z kontestacji 
kla sycznej psychoanalizy.

Freud wskazuje na źródła swoich teorii m.in. w dokonaniach 
Jeana-Martina Charcota, Josepha Breuera i  innych. Pośród lekarzy 
pojawiają się także nazwi ska dwóch filozofów, a mianowicie Arthura 
Schopenhauera i Friedricha Nietzschego. Freud długo uważał, że te-
oria wyparcia jest jego oryginalnym pomysłem i dopiero wskazanie 
Otto Ranka na dzieło Schopenhauera Świat jako wo la i wyobrażenie 
spowodowało, że przyznał istnienie niezamierzonych przez niego 
analogii w opisach stanów patologicznych, szaleństwa i wy pierania 
bolesnych elementów rzeczywistości16. Usprawiedliwił swoją nie-
wiedzę brakiem oczytania. W swoim zarysie historii psychoanalizy 

15 S. Freud, Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, w: idem, Ge sammelte 
Werke, t. 10, Frankfurt am Main 1991, s. 54.

16 Ibidem, s. 53.
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tłumaczy też, że nie sięgał do Nietzschego, gdyż nie chciał się sugero-
wać zawartymi w  jego dziełach spostrzeżeniami dotyczącymi róż-
nych procesów psychicznych. Przyznaje jednak otwarcie, iż żmud-
na metoda psychoanalityczna doprowadziła go w wielu punktach do 
tych samych rezultatów, które Nietzsche osiągnął dzięki swojej filo-
zoficznej intuicji.

Peter Kutter ukazuje w swojej pracy Współczesna psychoanaliza 
chybione próby podważania naukowości teorii Freuda dokonywa-
ne m.in. przez Dietera E. Zimmera lub Christofa T. Eschenrödera17, 
usiłujących przyporządkować procesy nieświadome metodom psy-
chologii uczenia się i psychologii pamięci. Tymczasem mierzalność 
zjawisk nieświado mych wydaje się mniej prawdopodobna niż ich in-
terpretacja. Zresztą historia podziałów psychoanalizy i jej zdążania 
w stronę nauk po krewnych pokazuje wpisaną w jej strukturę zmien-
ność metodologii.

Kutter opisuje początkowe rozdarcie Freuda między teorią marzeń 
sennych, w której główną rolę odgrywały zewnętrzne doświadcze-
nia traumatyczne pacjenta-ofiary, a teorią popędów pacjenta-spraw-
cy. Je go zdaniem można jednak odnaleźć przykłady na potwierdze-
nie słu szności obydwu teorii. Kutter przedstawia również możliwość 
wielo kierunkowych inspiracji literaturoznawstwa przez psychoana-
lizę, zwłaszcza gdy pojawiają się ograniczenia tradycyjnej metodo-
logii. Au tor wymienia prace Petera Dettmeringa Poezja i  psycho-
analiza (Dichtung und Psychoanalyse) I oraz II z lat sześćdziesiątych 
i siedemdzie siątych, które dotyczą zarówno Szekspira oraz literatury 
starszej, jak i prozaików XX stulecia. Do tego dochodzą opracowania 
poświęcone Kleistowi, tom wydany przez Alexandra Mitscherlicha 
Psychopatografie I (Psychopathographien I), a także zbiór rozpraw Ja-
nine Chasseguet-Smirgel Sztuka a osobowość twórcza. O zastosowa-
niu psychoana lizy w dziedzinie pozaterapeutycznej.

Kutter sygnalizuje obecność w  psychoanalizie fenomenologii, 
czyli nauki o zjawiskach i o  tym, w  jaki sposób odbierają je nasze 
zmy sły, jak również hermeneutyki, czyli sztuki interpretacji. Pod-

17 P. Kutter, Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświado mych, 
tłum. A. Ubertowska, Gdańsk 2000, s. 13.
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kreśla przy tym humanistyczny charakter psychoanalizy, innymi 
słowy, jej wymiar idiograficzny, jako że opisuje ona niepowtarzal-
ne, pojedyncze przypad ki, np. utwory literackie, w których odnaj-
duje bardziej ogólne prawi dłowości na płaszczyźnie procesów psy-
chicznych. Szuka zatem feno menów, postępując zgodnie z zasadami 
hermeneutyki lub też wczuwając się w sytuację pisarza czy bohate-
ra literackiego. Kutter ze stawia definicje psychoanalizy, zaczerpnięte 
zarówno od Freu da, jak i z innych źródeł. Najbardziej trafne wyda-
je się sformułowanie, że jest to metoda, która rozwiązuje konflik-
ty psychiczne „za pomocą mechanizmów przypominania, powta-
rzania i przepracowywania”18, podobnie jak określenie jej mianem 
sztuki interpretacji. Lacan uznaje natomiast psychoanalizę za „prak-
tykę mającą źródła w sferze języka, której celem jest udzielenie głosu 
uśpionym, przetworzonym w sym ptomy dyskursom”19.

Dla wielu nauka Freuda to tylko mit powracający hasłowo w dys-
kusjach o  innych sprawach. Niektórzy marzą o  kozetce w  gabine-
cie psychoanalityka, podobnie jak marzą o konfesjonale, ale księdza 
zastę puje interaktywny komputer udzielający rozgrzeszenia w zależ-
ności od rodzaju grzechów wystukanych na klawiaturze. Wszyscy 
oni mają ra cję, chociaż ich wyobrażenia są dalekie od zdrowego roz-
sądku. Przypominają impotenta, który wierzy, że hiszpańskie mu-
chy lub viagra uczynią go na powrót stuprocentowym mężczyzną. 
Psychoanaliza do pięła swego. Pozwala się tylko jednocześnie kochać 
i nienawidzić i w tym sensie staje się stroną konfliktów edypalnych. 
Freud słu sznie cytował Wergiliusza, bo z pewnością musiał poruszyć 
piekło, aby każdy mógł odkryć psychoanalizę w sobie samym.

18 Ibidem, s. 65.
19 Ibidem, s. 66.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



rozdział 2
O nieboskiej trójcy i teorii popędów

W 1930 roku umarła ukochana matka Freuda. Ta tragedia, w powią-
zaniu z niezbyt dobrym stanem zdrowia, spowodowała, że Freud nie 
pojechał do Frankfurtu, gdzie miał odebrać Nagrodę im. Goethe-
go. Zastąpiła go córka Anna, która odczytała podczas uroczystości 
krótki tekst ojca poświęcony związkom Goethego i psychoanalizy. 
Nagroda jego imienia oznaczała nie tyle hołd dla wybitnego psy-
choanalityka, ile uznanie dla niezwykłego języka, używanego przez 
Freuda w rozprawach nauko wych. Jest to język pełen klasycznej ele-
gancji i prostoty, a zarazem tak nasycony metaforycznymi obrazami, 
że w swoim czasie potrafił roz budzić w słuchaczach wykładów Freu-
da wielkie emocje. Do dziś mo że zadziwić czytelników jego pism. 
Nagroda im. Goethego oznaczała w  istocie wyróżnienie literackie 
za „psychoanalityczny romans”1, którego Freud nie chciał napisać. 
Obawiał się posądzenia o mistycyzm lub syndrom nienaukowości, 
czego nie oszczędzono ani jemu, ani Jun gowi, ani całej psychoanali-
zie. Warto jednak przyjrzeć się jego rozpra wom jako fenomenowi li-
terackiemu i na nowo odczytać je na potrze by współczesnego inter-
pretatora.

Aby zrozumieć język psychoanalizy i  dodatkowo nauczyć się 
nim posługiwać, trzeba poznać podstawy nauki Freuda. Pomocna 
okaże się przy tym jedna z jego ostatnich rozpraw pt. Zarys psycho-
analizy z 1938 roku. Napisał ją tak późno zapewne dlatego, że po-
mysł syntezy wszystkich dokonań długo przerastał siły schorowa-
nego Freuda. Ostatecznie jej powstanie przypomina trochę historię 
Fausta, którego Goethe tworzył przez całe życie. Lecz wielki poe-
ta zdołał go ukończyć przed śmiercią, podczas gdy rozprawa Freuda 
pozostała romantycznym fragmentem, który po dziś dzień zachęca 

1 Pojęcie to pojawia się w tekście S. Freuda dotyczącym Leonarda da Vinci.
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do różnych dopowiedzeń. Można przyjąć, że to jakby podsumowa-
nie najważniejszych odkryć psychoanalizy. Freud objaśnia w  niej 
jeszcze raz znaczenie wprowadzonych przez sie bie pojęć, tym ra-
zem z perspektywy ponadczterdziestoletniej praktyki. W tym sen-
sie może ona uchodzić za jego testament twórczy. Freud podtrzymał 
w  niej większość swoich twierdzeń, co zresztą było zgod ne z  jego 
charakterem. Podobną stałość uczuć i umiar prezentował w stosun-
ku do żony, Marty. Jak pisze Pierre Babin, podobno w ciągu 53 lat ży-
cia w małżeństwie pokłócił się z żoną tylko raz, o to, czy grzy by na-
leży gotować z nóżkami czy bez2.

Na początku rozprawy Freud powraca do podstawowego po-
działu psychiki na id (das Es), ego (das Ich) i superego (das Über-
-Ich). Id zawiera elementy dziedziczne, takie jak popędy. Ego jest 
po średnikiem między id i  światem zewnętrznym, dostosowuje 
człowie ka do życia, odpowiada za zachowanie życia i zdrowia, opa-
nowuje po pędy i  decyduje o  korzystnych dla człowieka rozwiąza-
niach. Szuka przyjemności, ale nie za wszelką cenę. Podobnie sta-
ra się unikać nieprzyjemności, chociaż nie zawsze to potrafi. Gdy 
traci kontakt ze świa tem zewnętrznym, a nie umiera, oznacza to, że 
znajduje się w stanie snu. W trakcie procesów wychowawczych wy-
kształca się w  człowie ku jeszcze jedna instancja, zwana superego; 
oddziela się ona od ego i skłania je do posłuszeństwa. Ego musi po-
godzić warunki stawiane przez id, superego i świat zewnętrzny, aby 
umożliwić człowiekowi har monijne życie.

W rozprawie Zarys psychoanalizy Freud operuje poetyką baśni. 
Zamiast wyrażenia „dawno, dawno temu…” wprowadza trójpodział 
władz psychicznych, a ich źródeł należy szukać właśnie dawno temu, 
u  zarania historii ludzkości. Tym samym realizuje ideę wiecznego 
po wrotu – Nietzsche przywrócił ją filozofii po Platonie, a baśń prze-
jęła po mitach. U Freuda można odnaleźć syntezę tych dwóch tra-
dycji, ty le że jego powrót do dawnych pojęć oznacza nową mitolo-
gię, którą po stanowił stworzyć. Nadał w niej utrwalonym pojęciom 
nowe zna czenia, co zmieniło ich funkcję, gdyż strzegą w psychoana-

2 P. Babin, Zygmunt Freud. „Lekarz snów”, tłum. M. i  A. Pawłowscy, Wrocław 
1994, s. 77.
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lizie innej prawdy niż pierwotnie. Trójpodział władz psychicznych 
przypomina alchemiczny trójkąt i  zawiera magiczną energię cyfry 
trzy, powstałą z pomnożenia dwóch istot żywych. Wyraża zamknię-
tą doskonałość swojej struktury, zarazem jednak sposób powiązania 
jej elementów po chodzi nie od niej samej, lecz z zewnątrz. Decydu-
je on o formie złożenia i wadze tej pozornie nieboskiej trójcy. Pewna 
amerykańska poet ka skryta pod inicjałami H. D. odwiedziła kiedyś 
Freuda w jego gabi necie. Gdy pośród kolekcji antycznych ozdób zo-
baczyła tego „akuszera duszy”, a tuż obok jego psa rasy chow-chow, 
który wabił się Yofi, a którego Freud nazywał często Lwicą, pomyśla-
ła, że oto powstaje an tyczny krąg złożony z mędrca, kobiety i lwicy3. 
Wydaje się, że w tym kręgu ujawnił się trójpodział władz psychiki. 
Mędrzec-Freud reprezen tował superego, lwica Yofi popędy id, nato-
miast amerykańska poetka H. D. ego rozdarte między tymi dwoma 
instancjami.

W swoich tekstach Freud tworzy nową mitologię bez nadawa-
nia bogom nowych imion. Rezygnuje także z określeń gatunkowych, 
odwo łuje się za to do najbardziej podstawowych pojęć wykorzysty-
wanych przez każdego człowieka w codziennym życiu. Tym samym 
spełnia je den z postulatów romantycznej poezji. Podobnie jak ona 
język psycho analizy potrafi zamienić rzeczy najprostsze w  przed-
mioty magiczne. Człowiek staje się dla Freuda, tak jak dla Nova-
lisa, pryzmatem: w nim światło słoneczne rozszczepia się na swo-
je podstawowe kolory i  pozwa la lepiej zrozumieć prawa rządzące 
ich uporządkowaniem. Przypomina to również późniejsze rozwa-
żania Martina Heideggera nad istotą sztuki. Za błocone chłopskie 
buty, za które nikt nie dałby nawet grosza, przekształ cają się na obrazie  
van Gogha w przedmiot osądu estetycznego, dla za możnych kolek-
cjonerów wart miliony dolarów.

Freud nazywa swoich bogów codzienności ja, ono i  nad-ja, 
a ener gię, która została tchnięta w ich związek, określa mianem libi-
do. An gielski przekład tych słów na osobliwe, obce terminy ego, id 
i super ego zabija ideę mitojęzyka o romantycznym charakterze, co 
krytykuje m.in. Bruno Bettelheim w swojej pracy Freud i dusza ludz-

3 Ibidem, s. 117.
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ka. Elegancka mitologizacja języka Freuda polega bowiem na jego 
nieważkości, na uczynieniu go niedostrzegalną przeszkodą w rozu-
mieniu psychoanali zy. Jednocześnie widać intymność trzech pojęć 
wprowadzonych przez Freuda. Ich niemiecka deklinacja z rodzajni-
kiem określonym utrudnia przekład na inne języki, pojawia się groź-
ba zaburzenia tej intymności i harmonii wypowiedzi. To implikuje 
poszukiwania czegoś, co spełniałoby kryteria Freudowskiego trójpo-
działu i byłoby równie swojskie co niesamowite. Freud wyprowadza 
w rozprawie Das Unheimliche pojęcie niesamowitości z tego, co jest 
najintymniejsze w człowieku. W tym sensie brzmiący obco przekład 
intymnych kate gorii ja, nad-ja i ono na ego, superego i id potwierdza 
mechanizm opi sany przez Freuda, który w Zarysie psychoanalizy do-
tyczy nie faktów literackich, ale jego własnych pojęć.

Z  filologicznego punktu widzenia najważniejszym elementem 
psychiki wskazanym przez Freuda wydaje się być id. Ten bożek wy-
łania się z procesów dostosowawczych człowieka i w swoich opisach 
przypo mina poetykę strumienia świadomości. Freud czerpie niektó-
re ze swo ich pojęć ze sztuki dramatycznej, lecz najchętniej poddaje 
analizie pro zę, dlatego też najbardziej naturalnym następstwem tego 
stanu rzeczy jest poszukiwanie miejsca id w tekstach prozatorskich. 
Wśród nich wy różnia się powieść z jej dialogizacją postaci i wątków, 
o czym pisał Michaił Bachtin, jak również baśń, której warto poświę-
cić osobne rozważa nia. Według Freuda id odnosi się do wiedzy dzie-
dzicznej, pochodzącej z przeszłości, superego stoi o krok dalej niż 
ego, gdyż wynika z potencjalnych reakcji innych ludzi, z przyszło-
ści, natomiast ego stanowi zbiór aktualnych czynników sprawczych 
w życiu człowieka. Zadanie id polega na zaspokojeniu własnych po-
pędów bez względu na zagro żenia. Ego decyduje o bezpieczeństwie 
tego procesu, a superego to ro dzaj ograniczenia popędów lub nada-
nia im nowego wymiaru.

W wypadku prozy współczesnej trzeba przyjąć założenie, że jest 
ona produktem świadomych i nieświadomych procesów dostosowaw-
czych do tzw. zbiorowej świadomości, nawet jeśli według Theodora 
Wiesengrunda Adorna okazuje się antytezą społeczeństwa. Wtedy 
jej dostosowanie pole ga na kontestacji. Wynika z tego, że dialogiza-
cja prozy prowadzi do jej nieodwracalnego zainfekowania artefakta-
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mi, z których wiele ma skry te pochodzenie psychoanalityczne. Nie 
może to dziwić, bo przecież Freud nie wynalazł konstrukcji ludz-
kiego umysłu, lecz odkrył me chanizmy funkcjonowania psychiki 
i wyprowadził stąd naturalną dla nich metodę ich interpretowania. 
Podobnie tekst literacki zawiera pe wien kod interpretacyjny, któ-
ry decyduje o naturalnym sposobie postę powania z własną treścią. 
Tekst nie pozwala zadać sobie gwałtu, ale do maga się szacunku na-
leżnego człowiekowi. Dlatego jego poetyka snu i popędów przenika 
do interpretacji i kieruje nią od początku do końca.

Cokolwiek jest w  niej dygresją, brzmi obco i  nie zgadza się 
z wolą tekstu. Gdy Freud sięga po trzy instancje psychiki w dziele li-
terackim, wydobywa na powierzchnię podstawowy układ sił, które 
potrafią tchnąć w prozę życie. W tym momencie filolog staje jednak 
w obliczu sytuacji, którą opisał Karl Joël w rozprawie Nietzsche i ro-
mantyzm (Nietzsche und die Romantik, 1905). Gdy mistrz subiekty-
wizmu Arthur Schopenhauer spotkał raz klasyka Goethego, stwier-
dził: „Słońce jest, ponieważ ja je widzę”, na co Goethe odparł: „Nie, 
ty jesteś, po nieważ to słońce widzi ciebie”4. Warto zadać sobie pyta-
nie, co istnie je tak naprawdę: świat tekstu czy świat jego interpreta-
tora? Freud czer pie więcej z Schopenhauera niż z Goethego, dlatego 
w centrum uwagi stawia całkowicie subiektywne ja, ale jest to dro-
ga pełna niebezpie czeństw, bo tekst ożywia w nas skryte popędy i ży-
czenia. Jeśli ktoś traktuje go jak cudowny blok, który można wielo-
krotnie czytać i wy mazywać z pamięci, to zapomina o śladach, które 
pozostają. W opisie tego „wunderblocku” Freud wskazuje na tkwią-
cą w nich prawdę, a rzadko bywa ona wygodna i elegancka. Zapewne 
stąd bierze się nie chęć do psychoanalizy tak wielu myślicieli, zwłasz-
cza katolickich, do strzegających w teorii popędów zbytnie wyuzdanie.

Przypomina mi się w  tym miejscu jeden z  ostatnich wywia-
dów-rzek z  ks. Józefem Tischnerem, w  którym wspominał swoje 
kazanie o  prawdzie, skierowane do przedszkolaków. Gdy zachęcał 
ich do pu blicznego wyznania jakiejś prawdy, jedno z dzieci wstało 
i powiedzia ło: „A mój tata sika do umywalki”. Literatura piękna nie 
jest oczywi ście infantylna, a skryte w niej prawdy lub gra prawdami 

4 K. Joël, Nietzsche und die Romantik, Jena 1905, s. 210.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



26 ROZDZIAŁ 2

wymagają objaśnienia. Wydaje się jednak, że zdarzenie z dzieckiem, 
które było raczej ujawnieniem prawdy niż jej objaśnieniem, ma wie-
le wspólnego z pewnym ładunkiem infantylizmu tkwiącym w litera-
turze. Nawet je śli dziecko pomyliło umywalkę z toaletą, można sobie 
wyobrazić, jak czuł się stojący tuż obok ojciec. Podobnie interpre-
tacje literackie Freu da pozornie odnoszą się do zmagań trzech abs-
trakcyjnych instancji psy chicznych, lecz w rzeczywistości mogą głę-
boko dotknąć i zmienić każ dego z nas. Wobec tej wspólnoty celów 
trochę dziwi niechęć, z jaką ks. Tischner odnosi się do psychoanali-
zy, a może do pogłosu id.

To Freudowskie id bytuje w zdialogizowanej powieści we frag-
mentach tekstu, które pokazują nieświadome popędy danego boha-
tera. Wydaje się, że w większości powieści bohater składa się z kilku 
postaci, a każdej z nich można przyporządkować część jego psychi-
ki. W tym wypadku id byłoby personifikacją nieświadomych popę-
dów i instynk tów. Najprostsze do identyfikacji oddzielenie id od ego 
ujawnia się w motywie sobowtóra, który od czasu eseju Otto Ranka 
na ten temat zyskał wiele nowych kontekstów. W bohaterze, którego 
psychika ule gła w powieści rozpadowi na trzy części, id może być re-
prezentowane przez osoby obojga płci i w zależności od płci ego po-
kazywać przewa gę pierwiastka żeńskiego w mężczyźnie lub na od-
wrót. Czasem jest także kolekcją zboczeń, których główny bohater 
nie potrafi w sobie za akceptować. Aby spełnić swoje skryte fantazje, 
wybiera on postaci z kontekstu o określonych preferencjach. Ich per-
wersje mogą się ujawniać w słowach lub przez działanie, a bohater 
pozostaje rozdar ty między oporem wobec nich albo akceptacją kon-
tekstu. Zawsze ist nieje coś, co go odpycha lub pociąga w danej po-
staci kontekstowej. Problem polega jedynie na wyważeniu kateksji, czyli 
obsadzeniu ener gią przede wszystkim tych, którzy na to zasługują.

Poza personifikacją id możliwa jest też jego obecność w  po-
staci animistycznej. Nie dotyczy to jedynie baśni, lecz także np. 
tendencyj nych opisów krajobrazu, gdzie sugestywność jednych ele-
mentów współgra ze skrytą obecnością innych. Zobrazowanie oto-
czenia boha tera nie zawsze podkreśla elementy istotne, co więcej, 
często celowo skrywa rzeczy najistotniejsze lub odsyła je na prowin-
cję zdarzeń. Wi dać stąd, że id Freuda narodziło się nie z trójpodziału 
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władz psychicz nych w literaturze, ale z ich polifonii, wielu rodzajów 
personifikacji i animizacji nieświadomości, wreszcie z nienaruszal-
nych tabu w oto czeniu bohatera. W nawiązaniu do pracy Freuda To-
tem i  tabu można uznać postaci kontekstowe skryte w  id za „klan 
braci”, którzy wspól nie nastają na życie ego bohatera, tyle że ów klan 
jest jedynie wyobra żeniem ego o skali zagrożenia. W „psychoanali-
tycznym romansie” Freuda opisana wieloznaczność uległa redukcji 
do czystego pojęcia id, tabu wszystkich bohaterów powieściowych. 
Z tą zależnością trzech in stancji psychicznych w powieści jest trochę 
tak jak w przypowieści o jeżozwierzach w Metafizyce życia i śmier-
ci Schopenhauera. Gdy pewnego mroźnego dnia jeżozwierze zbi-
ły się w gromadkę, aby ogrzać swoje ciała, kolce wbiły się w ich skó-
rę i obolałe zwierzęta rozbiegły się wokół5. Potrzeba towarzyskości, 
często wynikająca z pustki wnętrza, przyciąga ludzi tak jak jeżozwie-
rze, ale zło tkwiące w id zadaje im ból i odpycha ich od siebie. W ten 
sposób szukają się w tekstach literackich, a potem wzajemnie nisz-
czą trzy instancje psychiki. Dlatego ciekawi bohaterowie powieścio-
wi są przeważnie zagubionymi dusza mi, pogrążonymi w bólu istnie-
nia, który mija tylko pozornie, bo nikt nie jest wolny od popędów 
i każdy uznaje wyższość jakiegoś autorytetu. „Przez omroczone kra-
je / Szybuje po kryjomu / Dusza, i zmartwych wstaje / W swym nie-
zaznanym domu”6. Te słowa niemieckiego romantycznego poety Jo-
sepha von Eichendorffa wystarczą za całą defi nicję takiego bohatera.

O ile estetyka negatywna, której rozrzucone symptomy można 
od naleźć w tekstach Freuda poświęconych sztuce, zajmuje się luka-
mi w procesach psychicznych, o tyle jej źródła tkwią w zmysłowości. 
Się ga zatem w prostej linii do Alexandra Gottlieba Baumgartena – 
jego pionierska Aesthetica z 1750 i 1758 roku ma charakter psycho-
logiczno-gnoseologiczny i także wychodzi od zmysłowych wyobra-
żeń. Różnica polega na negowaniu przez Freuda harmonii i pełności 
tekstów, co pro wadzi do szukania nie symptomów piękna, lecz od-
stępstw od stanu równowagi i luk w psychice bohaterów literackich. 
Od czasów Baum gartena estetyka przestała być identyczna z  logi-

5 A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci, tłum. J. Marzęcki, Łódź 1995, s. 104.
6 J. von Eichendorff, Noc księżycowa, w: idem, Wiersze, Racibórz 1990, s. 25.
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ką, w tym sensie brak logiczności procesów psychicznych opisanych 
przez Freuda w sztuce jest pewną analogią do zasad rządzących este-
tyką sztuki. Podobnie rzecz ma się z zapożyczaniem z nauk pokrew-
nych bądź sztuki.

W rozprawie Freuda głównym nośnikiem dysharmonii jest id. 
Ja ko wypadkowa wszystkich potencjalnych wariantów bohatera 
nega tywnego zyskuje w  tekście obraz o  wiele bardziej sugestywny 
niż ego i  superego. Niepokojąca nieprzewidywalność, porywczość 
i zarazem arcyludzka skłonność do rzeczy przyziemnych czyni jed-
nak z id boha tera ambiwalentnego. Id reprezentuje rodzaj bohatera-
-buntownika purytańskiego Wiednia: tego, kto zdąża do absolutnej 
wolności bez żad nych kompromisów. Przypomina romantycznych 
bohaterów Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmanna – genialne na-
tury, w  których drzemią ciemne instynkty. Ge nialny rzemieślnik 
i psychopatyczny morderca Cardillac z Panny de Scudéry jest przy-
kładem takiej szerszej tendencji w literaturze przeło mu XVIII i XIX 
wieku.

Charakter estetyzacji id bierze się z jego obojętności na kwestie 
niepopędowe. W „psychoanalitycznym romansie” Freuda id zosta-
je wprowadzone za pośrednictwem bardzo dynamicznej i obrazowej 
nar racji. Towarzyszy jej tendencja do przełamywania najskrytszych 
tabu. Dlatego id pojawia się w tekście w otoczeniu słownictwa opi-
sującego narządy płciowe i ich funkcjonowanie. Ta warstwa zmysło-
wa przeni ka do marzeń sennych. W ten sposób zmysłowość wypeł-
nia luki w nie świadomości. Na tle ego id prezentuje się jak wiązka 
energii, która za chwilę stoczy bitwę o nowe terytoria. Przypomina 
o tym metafora najeźdźcy grabiącego obce kraje. W tym kontekście 
ego jawi się Freu dowi jako „żałosny twór”7. Poetyka baśni dochodzi 
tutaj do głosu we wszechmocy myśli: id pragnie spełnienia życzenia, 
które rzeczywiście spełnia się we śnie. Co więcej, id żyje poza kon-
wencjami czasu i prze strzeni. Bez względu na kontekst nosi w sobie 
znamiona tego, co pierwotne i co ujawnia id w działaniu. Aby zyskać 
dla siebie coś nowego, id musi wykraczać poza swoje terytorium. 

7 S. Freud, Zarys psychoanalizy, w: idem, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Pro-
kopiuk, War szawa 1994, s. 95.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



29O NIEB OSKIEJ  TRÓJCY I  TEORII  POPĘD ÓW

W baśniach szczęście znaj duje się zawsze daleko od domu rodzinne-
go bohatera, tak więc id zmie rza poza siebie, w stronę ego, aby tam 
odnaleźć szczęście. Wreszcie id doprowadza do konfrontacji dwóch 
najbliższych sobie osób, gdyż skłóca syna i ojca, córkę i matkę. Ma 
w sobie wiele z diabła wcielone go, zwłaszcza gdy przybiera postać 
złego ojca. Kimś takim staje się Edyp, czyli Opuchłonogi, kiedy bie-
rze za żonę własną matkę. Id może być w prozie sugestywnym wa-
riantem takiego bohatera lub cudownym brakiem jakiejś właściwo-
ści, którą bohater pragnąłby odzyskać.

Freud uznaje popędy za podstawowe przyczyny wszelkiej aktyw-
ności. Przyjmuje ponadto, że może dochodzić do przemieszcza-
nia ce lu popędów lub też jeden popęd może być zastępowany przez 
inny. Ostatecznie Freud decyduje się dla uproszczenia na wyróżnie-
nie dwóch podstawowych popędów: popędu erosa i popędu niszczy-
cielskiego8. Popęd erosa dba o  budowę i  odnowę więzi, natomiast 
drugi z nich niszczy poczynania pierwszego. Z tego względu nazy-
wa się go często popędem śmierci. Freud wskazuje na przenikanie 
się tych dwóch po pędów: jedzenie oznacza wchłanianie określonych 
przedmiotów, a za razem ich niszczenie. Podobnie akt płciowy jest 
zjednoczeniem dwóch ciał, a  jednocześnie ma charakter agresyw-
nej ingerencji w cudzą intym ność. Całą zgromadzoną energię ero-
sa nazywa Freud libido, które po czątkowo składa się z ego i id. Ener-
gia libido równoważy czynnik ni szczący w człowieku. Popęd śmierci 
funkcjonuje w nas skrycie i ujawnia się dopiero wtedy, gdy wydo-
staje się na zewnątrz. Widać tu taj układ popędów podobny do sfor-
mułowanej przez Schopenhauera te orii woli życia i jej zaprzeczenia. 
Dla Schopenhauera szczęście jest czymś negatywnym, natomiast 
zło – pozytywnym, gdyż pozwala się bezpośrednio odczuć. Do-
bro uznaje filozof za coś negatywnego również dla tego, że szczęście 
oznacza „zwykłe zniesienie uprzedniego pragnienia i ustanie jakiejś 
udręki”9. A cel życia to według filozofa cierpienie, inaczej istnienie 
byłoby przecież bezsensowne i nudne. Zaprzeczenie woli życia od-
najduje Schopenhauer w chrześcijaństwie. Freud wprowa dza pojęcie 

8 Ibidem, s. 102.
9 A. Schopenhauer, op. cit., s. 53.
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popędu śmierci, który zawiera w sobie ładunek agresji, jednak rdzeń 
tego popędu składa się także z zaprzeczenia woli życia, zwłaszcza je-
śli agresja kieruje się przeciwko własnemu ciału. Jeżeli przyjmiemy, 
że wszelkie poznanie niesie ze sobą doznanie bólu, to dąż ność do 
wiedzy bohaterów literackich jest zarówno zaprzeczeniem woli ży-
cia, jak i elementem popędu śmierci, gdyż czerpanie wiedzy odby-
wa się zawsze kosztem innych, albo też w ostatecznym rozrachun ku 
może prowadzić do samozatracenia.

Wydaje się, że wszelkie preferencje dla wątków miłosnych wyni-
kają w  prozie z  koniecznej ekspozycji popędu erosa w  ego. Boha-
ter musi kochać miłością, która czyni go lepszym i utrzymuje jego 
pozy tywną energię na właściwym poziomie. Energia erosa zwana li-
bido jest zatem w prozie całym potencjałem energetycznym obec-
nym w  otoczeniu bohatera pierwszoplanowego, likwiduje, blokuje 
lub opóźnia dzia łanie popędu śmierci. Może tu chodzić o postaci, ale 
także o przedmio ty, krajobrazy, wszelkie skłonności do prowokowa-
nia sytuacji po prawiających pozycję bohatera w stosunku do „kla-
nu braci”, czyli kon tekstu. W pismach Freuda stanowi ona również 
główny wątek, i to we wszystkich swoich przejawach, łącznie z per-
wersjami. Gdy przedmio tem rozważań są kwestie antropologiczne, 
jak chociażby stosunki ple mienne, kultura cierpienia, wreszcie reli-
gia, Freud ustanawia totemicz nych bożków stających się obiektami 
miłości i pożądania. Współczesna proza tworzy podobne totemicz-
ne fikcje. I one mają zdolność do ota czania się kultem. Trudno było-
by dziś oczywiście stworzyć kogoś na wzór dandysów, bądź też mło-
dzieńców popełniających samobójstwa z miłości, jak to się zdarzało 
po publikacji Cierpień młodego Wer tera Goethego. Kult prozy prze-
kształca się raczej w adaptacje filmo we i uwielbienie dla odtwórców 
ról postaci literackich. Strzępek z  ich koszuli znaczy nieraz więcej 
niż zdrowie i pieniądze, dlatego tak wie lu jest fetyszystów, których 
film ukradł literaturze pięknej. W tekstach Freuda zstępują do czy-
telników totemiczne bóstwa, obdarzone przez demiurga tabu niety-
kalności. 

W Ameryce Karl Abraham miał napisać scenariusz filmu o psy-
choanalizie, jednak Freud sprzeciwił się temu, gdyż nie widział moż-
liwości zobrazowania abstrakcyjnych pojęć swej teorii. Z łatwością 
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przeniknęły one natomiast do literatury. W tym sen sie kolejni pierw-
szoplanowi bohaterowie prozy stają się tabu, a to ozna cza ich szcze-
gólne traktowanie przez postaci z ich kontekstu. Bohater pierwszo-
planowy zyskuje cechy ojca fikcyjnego świata. Tu wszystko istnieje 
dla niego lub przez niego. Postaci z kontekstu dzieła wciąż na nowo 
odnajdują się w roli „klanu braci”, który kocha i zarazem niena widzi 
swojego ojca, o czym pisał Freud w rozprawie Totem i tabu. Ta am-
biwalentna zależność decyduje albo o zachowaniu przez symbolicz-
nego ojca swojej władzy, albo o przejęciu jej przez kogoś z „klanu 
bra ci”. W ten sposób akcję powieści przenika popęd śmierci, on też 
pro wadzi do jej rozwiązania.

Popęd śmierci jest odwrotnością popędu erosa i  można go 
identy fikować nie tylko z  osobami, przedmiotami, krajobrazami, 
lecz także z sytuacjami pogarszającymi położenie bohatera w rela-
cjach z „klanem braci”. Tych zasad przestrzega również Freud w swo-
im „psychoanalitycznym romansie”. Jak zobaczymy w szczegółowej 
analizie jego ko lejnych dzieł, występuje w nich wyraźna preferencja 
dla popędu śmier ci, co potwierdza założenie, iż mamy tutaj do czy-
nienia z  czymś w  ro dzaju estetyki negatywnej. Bohaterowie Freu-
da wykazują tendencję do wyboru osób lub sytuacji, które prowo-
kują samozniszczenie. W Zary sie psychoanalizy popęd erosa ma tak 
słabą pozycję wyjściową, że Freud nadaje mu własną nazwę – libi-
do, podczas gdy popęd śmierci nie może nawet liczyć na wyniesie-
nie do podobnej rangi. Jego siła i zarazem formuła tabu powodują, 
że to nie jego, lecz libido dzieli Freud na podgrupy i mnoży pojęcia, 
aby utrwalić wątłą pozycję popędu erosa. Przypomina to trochę po-
czynania polityków. Jeśli rząd nie radzi sobie z jakimś problemem, to 
tworzy wiele komisji, których byt w pewnym momencie uniezależ-
nia się od wyjściowej trudności. Problem pozosta je, ale towarzyszy 
temu złudne przekonanie, że sytuacja została opa nowana. Anoni-
mowy popęd śmierci pojawia się jednak wszędzie jako odwrotność 
dobrych intencji i ogarnia swoim zasięgiem postaci ojca i matki. Po-
pęd śmierci nie ma swoich stref erogennych, posiada za to wymiar 
metafizyczny i  absolutny. Nieodwracalność jego działania od suwa 
ego od czynności pomyłkowych, gdyż w  takiej sytuacji odnajdu je 
on łatwo autora pomyłki i unicestwia go. W wypadku popędu erosa 
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proza mnoży czynności pomyłkowe, ich celem jest opóźnienie pozy-
tywnego zakończenia akcji i redukcji napięcia.

 Funkcję takich czynno ści pomyłkowych pełnią u Freuda para-
doksalnie symbole i obrazy, które wprowadzają klimat niepożąda-
nego braku naukowości. Zarazem czynności pomyłkowe występują 
również w czystej formie jako dygre sje. Pojawiają się w nich posta-
ci epizodyczne, w dalszych częściach „psychoanalitycznego roman-
su” istniejące w  zbiorowych bohaterach nazywanych pacjentami, 
chorymi, nerwicowcami, poetami itd. Odnalezienie czynności po-
myłkowych w prozie jest trudne z uwagi na ele ment gry, którą autor 
może prowadzić z czytelnikiem. O ile zdarzają się pomyłki możliwe 
do obiektywnego sprawdzenia, choćby błędne da ty, o tyle mogą one 
oznaczać zarówno brak dbałości o rzetelność, jak i celowe zafałszo-
wanie. Rzadko kiedy udaje się odszukać w tekście kla syczne czynno-
ści pomyłkowe, bo jeśli nie są one oczywistymi przejęzyczeniami, to 
sens zyskują dopiero w konfrontacji z doświadczenia mi osoby, któ-
ra je popełniła. Za takie czynności można natomiast uznać w prozie 
elementy refleksji narratora przeczące logice i sugestywności obrazu 
bohatera literackiego. W aspekcie całego dzieła trzeba je natu ralnie 
odróżnić od nieudolności, ponieważ mają one zazwyczaj charak ter 
inspirujący interpretatora do refleksji pozatekstowej. Powtarzalność 
pewnych słów lub całych motywów w nieoczekiwanych kontekstach 
jest tylko jedną z  możliwości. Warto byłoby zapytać, dlaczego Sü-
skind pisze w Pachnidle o bakteriach, mimo iż odkryto je w czasie 
znacznie późniejszym od czasu akcji jego powieści? Dlaczego Kleist 
powraca obsesyjnie do problematyki ciała i zmysłowości, aby wresz-
cie strzelić sobie w głowę i to ciało unicestwić? Co oznaczają dla bra-
ci Grimm ma łe domki, skryte w ciemnym borze?

Ostatnim bożkiem nowej mitologii Freuda i  równocześnie 
ostatnią instancją trójpodziału bohatera w prozie jest superego. Je-
śli potraktuje my powieść jako produkt psychiki mający charak-
ter intymnego manifestu, to superego zajmuje w nim miejsce naj-
wyższego autorytetu. Gdy naj skrytsze życzenia znajdują spełnienie 
w działaniach bohaterów, superego reprezentują nauczyciele pozo-
stałych postaci. W powieści mogą to być postaci podziwiane przez 
ego, a  także zjawiska nadprzyrodzone. Poza personifikacją (jedno-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



33O NIEB OSKIEJ  TRÓJCY I  TEORII  POPĘD ÓW

litą postacią) odpowiadają superego również frag menty składające 
się na obraz całego bohatera, np. monologi wewnętrz ne, w których 
ujawnia się aktywność sumienia bohatera. Podobnie jak w „psycho-
analitycznym romansie” Freuda, superego może wykraść się poza 
zakres postrzegania bohaterów i ujawnić swój uniwersalny autory tet 
w narracji odautorskiej. Osobnym problemem są konwencje przyję-
te w narracji, a ponadto zniekształcenia, takie jak surrealizm, grote-
ska, iro nia itd. Superego powoduje, że część agresji pozostaje w ego, 
tzn. ulega tak zwanej fiksacji, i ma na nie destrukcyjny wpływ. Jest 
to przykład ne gatywnego wpływu kultury na osobowość człowieka, 
gdyż powstrzymy wanie się od zaspokojenia popędu śmierci wywo-
łuje cierpienie. Toteż bywa i tak, że stłumiona agresja zamienia się 
w atak na własne ciało. Jak pisze Schopenhauer w Metafizyce życia 
i śmierci, chodzi o punkt, w którym „groza życia przewyższa grozę 
śmierci”10.

Powtórzmy zatem jeszcze raz układ instancji psychiki spotyka-
nych w prozie. Po pierwsze: można szukać id, ego i superego w jed-
nej postaci literackiej i  dzielić jej słowa oraz postępki z  uwagi na 
uległość wo bec każdej z tych instancji. Po drugie: aktywność boha-
tera obejmuje przedmioty, z którymi się wiąże, okolice, które prze-
mierza, ludzi, których poznaje. Ponieważ dobór tych kontekstów nie 
jest przypadko wy, bo stanowi część poetyki całego dzieła, można na 
niego rozciągnąć zakres wszystkich władz psychicznych bohatera. 
Wówczas id nie wy raża jedynie słów i myśli o pragnieniach bohatera, 
lecz także reprezen tuje miejsca, gdzie te pragnienia mogą się spełnić. 
Po trzecie: idąc tro pem sobowtórów i eseju Otto Ranka, warto roz-
ważyć, czy dany bohater nie składa się w rzeczywistości z kilku po-
staci, uosabiają zaś one id, ego lub superego. Konflikty w ego boha-
tera mają wtedy bezpośredni związek z tymi osobami. Takie postaci 
kontekstowe oznaczają projek cje id i  superego na zewnątrz, nato-
miast umacniają ego osadzone w bo haterze pierwszoplanowym.

W  tym sensie ego reprezentuje u  Freuda wszystkie warianty 
boha tera, z  którym można się utożsamiać na zasadzie identyfika-
cji z dobrem i moralnością. Tak jak w baśniach ego z teorii Freuda 

10 Ibidem, s. 78.
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jest początkowo zniewolone przez id, ulega jego wpływom, dozna-
je urazów, cierpi i poddaje się karom, które przypominają o winach. 
W odróżnieniu od id ego to bohater zachowawczy. W „psychoanali-
tycznym romansie” Freuda ego pośredniczy między id i światem ze-
wnętrznym, podobnie jak id oznacza personifikację, tyle że repre-
zentuje dobrą stronę ojca. Ego pragnie, dąży, odczuwa, zachowuje 
się zatem jak pełnoprawny bo hater literacki. Jest postacią pierwszo-
planową, chociaż mniej ciekawą od id ze względu na swoją prze-
widywalność. Ego niejednokrotnie przekształca się w personifikację 
czytelnika, którego wyobraźnia miesza cechy bohatera pierwszopla-
nowego z  jego własnymi, czasem nawet wygląd zewnętrzny. Dzie-
je się tak wtedy, gdy opis ego jest po wierzchowny i typowy, do czego 
dochodzi najczęściej właśnie w przypadku pozytywnych bohaterów. 
U Freuda spotykamy zbliżoną sytua cję. Cechy ego koncentrują się 
w mniejszej ilości tekstu i są objaśniane jak oczywistości. Ta skróto-
wość umożliwia ekspansję id i opóźnia roz wiązanie konfliktu na ko-
rzyść pozytywnego bohatera.

Ten skomplikowany model nieboskiej trójcy, który nosi znamio-
na literackiej mitologii, a  zarazem wiąże tylko to, co tkwi w  czło-
wieku lub od człowieka pochodzi, nie jest niezmienny, lecz staje się 
wciąż na nowo i domaga się od czytelnika bolesnej refleksji na włas-
ny temat. Cza sem jego przełożenie na tekst literacki obnaża bezlitoś-
nie wewnętrzne konflikty interpretatora, jednak gra wydaje się warta 
świeczki. Podob no Freud nigdy nie gotował i nie troszczył się o spra-
wunki, lecz raz w życiu poszedł samodzielnie na zakupy do sklepu 
spożywczego. By ło to podczas pobytu w USA. Wywiązał się z tego 
obowiązku wzoro wo i znalazł uznanie w oczach swoich dzieci. Dziś 
chyba każdy zachodzi do sklepu spożywczego, ale niewielu zdarzyło 
się ujawnić publicznie to, co skrywa w nich „cudowny blok” opisa-
ny przez Freu da. W takiej sytuacji filolog musiałby stać się po części 
pisarzem, a wtedy ktoś z jego symbolicznego „klanu braci” mógłby 
go pożreć z  miłości, jak pierwszy lepszy totem postmodernistycz-
nej kultury.
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rozdział 3
O narcyzmie psychoanalizy i literatury 

Wydaje się zakrawać na cud fakt, że nękana ze wszystkich stron 
i wy paczana przez niedokładnych naśladowców psychoanaliza prze-
trwała ponad sto lat i do dziś budzi emocje. Dowodzi to z całą pew-
nością przesunięcia się perspektywy odbioru pism Freuda. Gdyby 
nie ich wa lory literackie, być może dawno pokryłyby się kurzem 
w którymś z Muzeów Psychoanalizy, a nieliczni przypadkowi tury-
ści odkrywali by podczas popołudniowego spaceru po Paryżu „ja-
kąś” Rue Sigmund Freud. Z  całą pewnością dużą rolę w  ocaleniu 
teorii Freuda odegrały „poetki psychoanalizy”. Tak przynajmniej na-
zwał on jedną ze swoich znajomych, przyjaciółkę Nietzschego i Ril-
kego, piękną kobietę i  ba daczkę narcyzmu, Lou Andreas-Salomé. 
Freud określa w Zary sie psychoanalizy pierwotny narcyzm jako po-
czątkowe skupienie ca łej sumy libido w ego1. W pewnym momencie 
ego przekazuje energię libido na wyobrażenie zewnętrznego obiektu 
i wtedy narcystyczne li bido traci swoją formę na rzecz libido przed-
miotowego2. Przez całe ludzkie życie libido przenosi się na wybra-
ne obiekty. Zajmuje miejsce ego, gdy człowiek całkowicie angażuje 
się w więź erotyczną. Według Freuda libido ma charakter somatycz-
ny, tzn. pochodzi od różnych czę ści ciała, jak np. forma libido zwa-
na podnieceniem seksualnym. Źródła pochodzenia libido to sfery 
erogenne. Zarówno w „psychoana litycznym romansie” Freuda, jak 
i w prozie libido nie podlega perso nifikacji, jak to się dzieje z id, ego 
czy superego. Libido jest od początku traktowane przez Freuda jak 
energia, której swobodny przepływ przez ciało umożliwia innym in-
stancjom psychicznym wy rażenie swoich potrzeb. Przypomina élan 

1 S. Freud, Zarys psychoanalizy, w: idem, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Pro-
kopiuk, War szawa 1994, s. 104.

2 Ibidem.
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vital, energię życiową opi saną przez Henriego Bergsona w  Ewolu-
cji twórczej. W  tym sensie libido oznacza w  zewnętrznej warstwie 
powieści jej poetykę, która spaja bohatera z kontekstem i  sprawia, 
że czytelnik w ogóle rozumie sens dzia łań bohaterów w sztucznym 
świecie fikcji literackiej.

Najważniejszym popędem w życiu człowieka nazywa Freud po-
pęd płciowy. Jednocześnie podkreśla różnicę między popędem płcio-
wym a  seksualnym, gdyż celem życia seksualnego nie jest jedynie 
połącze nie organów płciowych kobiety i mężczyzny, a może on też 
oznaczać np. miłość homoseksualną, zboczenia itd. Freud stwierdza, 
że życie seksualne zaczyna się tuż po narodzinach człowieka i ozna-
cza czerpa nie przyjemności z różnych części ciała. Dlatego nie jest 
ono tożsame z życiem płciowym. Przejawy życia seksualnego Freud 
dostrzega w dwóch okresach: pierwszy trwa mniej więcej do piąte-
go roku życia, drugi oznacza okres dojrzewania po przerwie zwa-
nej okresem latentnym. Wskazuje to na zjawisko dwukrotnego po-
dejmowania wzmożo nej aktywności seksualnej, przy czym okres 
przed przerwą nie zacho wuje się w pamięci człowieka. Te wczesne 
lata życia Lou spędziła w Petersburgu, u boku uwielbianego przez 
nią ojca, carskiego genera ła, i matki, której podobno życzyła kiedyś, 
aby się utopiła3. Stosunek do rodziców wpłynął w późniejszym okre-
sie na charakter jej twórczo ści, a także na stosunki z mężczyznami. 
Dla Freuda Lou była jako ko bieta ucieleśnieniem pierwotnego nar-
cyzmu, który szybko przestaje być udziałem mężczyzn, a zmienia się 
w przedmiot ich tęsknoty. We Wprowadzeniu do problematyki nar-
cyzmu z 1921 roku Freud twierdził, że narcyzm danej osoby silnie 
pociąga tych, którzy dawno się go wyzby li, dlatego narcystyczne ko-
biety, jak również małe dzieci i  niezależne zwierzęta, jak np. koty, 
budzą takie zainteresowanie otoczenia. W artykule z 1911 roku Nar-
cyzm jako podwójna orientacja Lou odnala zła w narcystycznym ego-
izmie miłość do innych istot. Utrzymywała ona, że człowiek kocha-
jący swój ideał stara się żyć na jego obraz i  podobieństwo. W  ten 
sposób staje się lepszy dla innych.

3 Por. L. Appignanesi, J. Forrester, Kobiety Freuda, tłum. E. Abramowicz, Warsza-
wa 1992, s. 256.
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Projekcję narcyzmu na pożyteczną dla wszystkich poezję do-
strzegł już zresztą romantyk Friedrich Schlegel, twierdząc, że poeci 
są wcie leniami Narcyza. Wynika z tego, iż narcyzm jako forma libido 
napędzająca egoizm przenosi się do literatury i tam bytuje w świe-
cie fikcji. Ujawnia się w sytuacjach, kiedy samowystarczalny boha-
ter przyciąga do siebie pozostałe osoby, a potrzebę miłości zastępuje 
u niego potrze ba bycia kochanym i wielbionym przez innych. Przy-
pomina w  tym bo haterów książki Ericha Fromma Sztuka miłości, 
którzy potrzebę bycia kochanymi przez innych rozumieją jak han-
del wymienny iluzjami stworzonymi na ciałach za pomocą makija-
żu i ubioru. W tym sensie uczucie staje się sztuką, a miłość seksualna 
spełnia się na wzór pasji artysty, o czym pisze Lou Andreas-Salome 
w eseju Die Erotik z 1910 roku. Tak postrzegana miłość spowodowa-
ła jednak, że na pewnym etapie ży cia Lou zdecydowała się na handel 
wymienny. Na rzecz aseksualnej więzi ze swoim mistrzem ducho-
wym Freudem porzuciła kochanka, błyskotliwego ucznia Freuda, 
Wiktora Tauska, który z tej przyczyny popełnił podwójne samobój-
stwo – zdołał się jednocześnie powiesić i zastrzelić4.

Źródeł i skutków narcyzmu należy oczywiście szukać we wczes-
nym dzieciństwie. Pierwszą sferą erogenną są dla noworodka usta. 
Po nieważ ich zadaniem jest zaspokojenie przyjemności ssania, 
Freud na zywa to potrzebą seksualną. W  okresie wyrzynania się 
pierwszych zębów ujawniają się bodźce sadystyczne, a  krótko po-
tem następuje fa za sadystyczno-analna, podczas której dziecko za-
spokaja agresję w pro cesach wydalania. W tym miejscu nasuwa się 
obecne także w sztuce pytanie: czy zaspokajanie agresywnego popę-
du śmierci może sprawiać przyjemność? Podczas lektury Pod wulka-
nem Malcolma Lowry’ego nie sposób oprzeć się wrażeniu, że rausz 
alkoholowy dopomógł w  po wstaniu genialnego dzieła, studium 
upadku człowieka, który z popędu śmierci uczynił przedmiot roz-
rywki czytelnika. Lou w jednej ze swo ich rozpraw psychoanalitycz-
nych stwierdza, że bliskość odbytu i narzą dów płciowych symboli-
zuje triumf nad śmiercią, nazywaną króle stwem ekskrementów. Jej 
specyficzne podejście do tej problematyki oddaje ekspresjonistycz-

4 Ibidem, s. 277.
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ny dramat Diabeł i jego babka (1922), na który powołują się Lisa Ap-
pignanesi i John Forrester w studium Kobiety Freuda. Chodzi o zło-
śliwego diabła, który mieszka w odbycie własnej babki, śmierdzącym 
i wstydliwym piekle. Babka jest tak wielka, że sięga chmur, a anio-
łowie spoglądają miłosiernie na „pokryty oparami, swawolny świat 
gówna. Pogrążony w ciemności diabeł Lou, w końcu nieuchronnie 
wydalony, popełnia samobójstwo i łączy się z jasną sferą mi łości – 
światem Lou”5. Widać więc, że potrzeby analne pojawiają się w pro-
zie tam, gdzie bohater czerpie przyjemność z  zadawania bólu so-
bie lub innym. Prowadzi to niechybnie do jego destrukcji, dlatego 
sym bolika analna różni się zasadniczo od wyobrażenia Lou o nar-
cyzmie. Wydalanie oznacza w takim wypadku obdarowywanie oto-
czenia czymś faktycznie bezwartościowym, np. maskami, za który-
mi skrywa się prawdziwe ego bohatera. W tym sensie wszelka gra 
w obrębie prozy ma charakter analny, gdyż agresywność gry boha-
tera lub nawet autora wynika ze zwodniczego uśmiercania i wydala-
nia własnych wcieleń.

Trzecia faza życia zwana falliczną oznacza u chłopca aktywizację 
członka, natomiast wiedza dziewczynki na temat jej skrytych narzą-
dów jest wciąż nikła. Podobno Lou sądziła jako mała dziewczynka, 
że we wnętrzne organy kobiece przypominają górę pełną szlachet-
nych kamie ni6. Tutaj pojawia się najważniejszy, wykorzystywany 
przez Freuda również w rozprawach o  literaturze, wątek komplek-
su Edypa. Chłopiec interesuje się swoim członkiem i marzy jedno-
cześnie o związku seksualnym z pierwszą kobietą, czyli własną mat-
ką. Gdy dowiaduje się, że kobieta jest pozbawiona członka, doznaje 
szoku i pojawia się w nim lęk przed kastracją, prowadzący do wspo-
mnianego już okresu latentnego. Dziewczynka upewnia się, że bra-
kuje jej członka, który odkrywa u chłopca, i w ten sposób przeżywa 
rozczarowanie we współzawodnic twie z płcią przeciwną.

W okresie dojrzewania życie płciowe zostaje ostatecznie uporząd-
kowane i  ukierunkowane na czerpanie przyjemności. Jeśli w  tym 
cza sie dochodzi do zaburzeń (perwersji), to oznaczają one powrót 

5 Ibidem, s. 285.
6 Ibidem, s. 256.
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libido do stanów z poprzednich okresów. Freud uznaje za rodzaj ta-
kiego za hamowania rozwoju libido np. homoseksualizm. Wiąże się 
to z proble matyką kastracji, której symboliczna obecność w prozie 
jest łatwa do zdefiniowania. Charakteryzuje ją brak jakiejś cechy de-
cydującej o peł ni człowieczeństwa bohatera literackiego. Formę ka-
stracji stanowi zatem brak cienia jak u Chamissa, brak zapachu jak 
u Süskinda, brak lu strzanego odbicia jak u Hoffmanna, a także inne 
niedobory, jak np. ba śniowy brak żołądków u motyli, które żyją tyl-
ko jeden dzień i nie ma ją czasu na jedzenie.

W  Zarysie psychoanalizy Freud odnosi się do problematyki 
proce sów świadomych i  nieświadomych, ukazując już na wstępie 
trudności w  zdefiniowaniu świadomości. Jednocześnie sprzeciwia 
się poglądowi „większości filozofów”, iż psychikę stanowi jedynie 
świadomość zło żona z procesów myślowych, odczuwania, postrze-
gania świata oraz aktów woli7. Ponieważ procesy te mają luki, towa-
rzyszą im inne czyn niki o charakterze somatycznym. W przekona-
niu Freuda należy oddzie lić od świadomości nieświadomość i uznać, 
że psychika jest sama w so bie nieświadoma. Przedmiotem psycho-
logii są poznawalne prawa rządzące niepoznawalnymi z natury zja-
wiskami psychicznymi. Specy fika psychologii polega na tym, że jej 
przedmiotem jest ten sam aparat postrzeżeniowy, który służy jako 
narzędzie badawcze, wraz z jego lu kami. Te luki są, zdaniem Freu-
da, nieświadomą psychiką, którą wypeł niają dzięki pracy badawczej 
akty świadomości8. Świadomość klasyczna psychoanaliza traktuje 
jako stan bardzo nietrwały, gdyż w każdej chwili może zostać prze-
rwana. Coś jest przedmiotem świa domości tylko przez chwilę, a po-
tem musi być odtwarzane lub przypo minane.

Procesy nieświadome, mające stać się elementem świadomo-
ści, na zywa Freud procesami przedświadomymi. W jego przeświad-
czeniu istnieją także procesy ukryte w  nieświadomości właściwej, 
trudne do uświadomienia sobie. Właśnie one wymagają odkrycia 
i  wyrażenia w  języku świadomości. Freud nie wyklucza przy tym 
możliwości natu ralnego ujawnienia się treści nieświadomych bez 

7 S. Freud, op. cit., s. 109.
8 Ibidem, s. 111.
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pomocy psychoanalityka, np. w  stanach psychopatycznych lub też 
tam, gdzie nie pojawia się żaden opór, czyli we śnie. Treści nieświa-
dome mogą przejściowo tra fiać do świadomości, co Freud uznaje za 
warunek powstania dowcipu.

Przedświadomość przysługuje ego, ale obszar ego zwany super-
ego pozostaje nieświadomy. Nieświadomość jest także jedyną wiel-
kością w id, która zresztą istnieje w nim od zarania. Ego przejmuje 
od id pewne treści i czyni je elementem przedświadomości, ale nie-
które z nich nie mogą być całkowicie wchłonięte przez ego i wraca-
ją do id. Ego może również przejmować wiele nowych wrażeń, jed-
nak często porzuca je na rzecz nieświadomości. Tę część id nazywa 
Freud treścia mi wypartymi9. O ile pokazuje on prawa rządzące pro-
cesami w id i ego, o tyle konsekwentnie powtarza, że psychoanali-
za nie wie nic na temat istoty id i ego. Sądzi natomiast, że w odnie-
sieniu do nich należy mówić o pewnym rodzaju energii psychicznej. 
Freud wprowa dza pojęcie kateksji, czyli obsadzenia, i  nadkateksji, 
czyli nadmierne go obsadzenia energią różnych treści psychicznych. 
To przedziwne złożenie stanów nieświadomości, przedświadomości 
i  wreszcie świadomości jest utrzymane w  konwencji literatury ro-
mantycznej. Nasuwa się na myśl zwłaszcza motyw utraconej niewin-
ności, a ogólniej rzecz biorąc, idylli dzieciństwa. Romantyzm odkrył 
dziecko, które wreszcie zasłużyło na własny pokój i ubranie. Odtąd 
dziecko nie musiało przy pominać miniaturki dorosłego.

Podziw dla genialnej naiwności dziecka, którego ustami przema-
wia Bóg, wyraził już Friedrich Schiller w  swojej rozprawie O poe-
zji naiwnej i  sentymentalnej z 1795 roku. Mimo iż Schiller stał się 
obiektem zaintere sowania Carla Gustava Junga i  innych, z punktu 
widzenia podziału na świado mość i nieświadomość o wiele bardziej 
interesujący wydaje się Hein rich von Kleist. W 1991 roku Hans Die-
ter Zimmermann opublikował jego biografię z  elementami meto-
dy psychoanalitycznej, dowodząc skłon ności homoseksualnych pi-
sarza. Kleist odkrył dla literatury nie tyle dziecko, ile marionetkę. 
Jego genialny tekst O teatrze marionetek (Über das Marionettenthe-
ater) z początku XIX wieku zawiera historię pewnego szesnastolet-

9 Ibidem, s. 114.
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niego chłopca, u  którego można już było dostrzec pierwsze prze-
jawy próżności. Pewnego dnia w  nogę młodzieńca wbił się cierń. 
Kiedy chłopiec usiadł, aby go wyciągnąć, i  zobaczył się w  lu strze, 
przypomniał sobie rzeźbę innego chłopca, wykonującego podob ny 
gest. Jego wizerunek można zobaczyć w wielu europejskich muze-
ach. W tym momencie oznajmił narratorowi o swoim odkryciu. Ten 
miał podobne skojarzenie, odparł jednak, że młodzieniec coś sobie 
uroił. Gdy chłopiec usiłował powtórzyć gest utrwalony w  rzeźbie, 
nie uczynił już tego z taką gracją jak za pierwszym razem. Dokony-
wał tych prób jeszcze wielokrotnie i podobno stracił na to życie, ale 
nie odzy skał dawnego wdzięku. Przestał być niewinnym dzieckiem, 
a nie mógł się stać rzeźbą, na zawsze nieświadomą własnej gracji. Ta 
historia po kazuje znaczenie nieświadomości – może być ona źród-
łem gracji, odwagi i piękna, zarazem jednak człowiek jest skazany na 
jej utratę, gdy zyskuje świadomość własnego ciała10. Wydaje się, że 
przysługuje ona na zawsze jedynie szaleńcom, których choroba gra-
niczy z artyz mem.

Rozdział piąty Zarysu psychoanalizy poświęcony jest interpreta-
cji marzeń sennych. Zdaniem Freuda badanie stanów normalnych, 
kiedy granice między id i ego są ściśle określone oraz nie oddalają 
ego od superego, jest mało odkrywcze. Trzeba zatem sięgnąć do sta-
nu, w którym treści nieświadome w id usiłują przedostać się do ego 
i świadomości, a ego broni się przed ich naporem. Takim stanem jest 
sen. Według Freu da to, co pamiętamy po przebudzeniu, stanowi je-
dynie fasadę, jawną treść snu, za nią zaś skrywa się jego rzeczywi-
ste przesłanie. Stłumio na w id treść staje się przedświadoma i usiłu-
je przeniknąć do ego, które broni się i zniekształca tę treść. Poza tego 
rodzaju marzeniami mogą istnieć także sny, które powstają wsku-
tek wzmocnienia przeżyć na ja wie za pomocą jakiegoś elementu 
nieświadomego. Marzenia senne wy wodzą się zatem albo z id, albo 
z ego. Sen, lub raczej popęd snu, nazywa Freud „powrotem do łona 
matki”11. Dlatego wszelkie ograniczenia nałożone na id przez świa-
domość tracą w nim na znaczeniu. We śnie króluje id. Freud dowo-

10 P. de Man, Allegorien des Lesens, Frankfurt am Main 1988, s. 205–232.
11 Ibidem, s. 117.
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dzi tego, wskazując na zwiększoną pojem ność pamięci we śnie, gdy 
powracają sprawy zapomniane lub wyparte na jawie, poza tym poja-
wiają się niezrozumiałe symbole możliwe do wyjaśnienia przez ana-
lizę wczesnych faz rozwoju języka. We śnie do chodzą do głosu rów-
nież zapomniane lub stłumione fakty z dzieciństwa. Wreszcie Freud 
doszukuje się w snach ich „archaicznej” części, którą dziecko przyno-
si ze sobą na świat w postaci zakodowanej wie dzy przodków. W tym 
miejscu znajduje się odwołanie do analogii obecnych w legendach 
i mitach. Oto niezwykle istotny łącznik z teorią archetypów Junga, 
a zarazem świadectwo, że Freud nie doszukiwał się w snach wyłącz-
nie symboliki seksualnej, lecz także tego, co Jung uzna wał za powta-
rzalne konstrukty ludzkiej nieświadomości w mitach i re ligiach.

Chociaż Freud odszedł od teorii marzeń sennych na rzecz te-
orii popędów, jego interpretacje snów do dziś stanowią ważny skład-
nik prac wielu tzw. freudystów. Widać ten wpływ np. u Bruno Bet-
telheima, Fritza Erika Hoevelsa lub Petera von Matta. Doszukiwanie 
się w motywach nowoczesnej powieści symboliki seksualnej, jak ro-
bił to Freud w odniesieniu do snów, mija się jednak z celem, gdyż 
współcze sna kultura dopuszcza i  upowszechnia fantazje erotyczne 
w całej ich dosłowności. Sprowadzanie wszystkich sterczących ele-
mentów otocze nia bohatera do symboli fallicznych, a rzeczy otwie-
rających się do środka do wewnętrznych organów kobiety to zabieg 
możliwy wobec snów neurotyków, ale nie w  związku z  tak skom-
plikowaną konstruk cją, jaką jest powieść. Co najwyżej można tutaj 
mówić o celowym wchłonięciu tej wczesnej poetyki psychoanalizy 
przez tekst. Wtedy mamy do czynienia z jej internalizacją.

Nieświadoma treść dostaje się do ego i podlega opracowaniu 
przez sen. W opinii Freuda podobnie dzieje się z wypełnionymi tą 
treścią my ślami przedświadomymi, które zostają uznane za nieświa-
dome części id i są poddane temu samemu opracowaniu. W ten spo-
sób, przez treści przedświadome, psychoanalityk zyskuje dostęp do 
nieświadomości. Freud opisuje przykład najeźdźców, narzucających 
podbitemu narodo wi własne prawa. Najeźdźcy to id, podbici to treść 
przedświadoma, pra wa id to zasady rządzące nieświadomością, zro-
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zumiałe dopiero dzięki świadomemu opracowaniu12. W tym miej-
scu nasuwa się na myśl po wieść Marka Twaina Tajemniczy przy-
bysz. W jednej z wiosek średnio wiecznej Europy zjawia się upadły 
anioł – Szatan. Pod postacią piękne go młodzieńca towarzyszy kil-
ku chłopcom w ich codziennym życiu. Nie potrafi odróżniać dobra 
ani zła, gdyż znajduje się poza moralnością, dla tego jest gotów speł-
niać nawet najbardziej okrutne zachcianki ludzi. Wydobywa je na 
światło dzienne z ich przedświadomości i sprawia, że niejasna myśl 
staje się ciałem. Te myśli wyłaniają się z czarnej otchła ni, w której 
inne, być może jeszcze bardziej okrutne, pozostaną na za wsze nie-
uświadomione. Szatan kieruje się tym, co sprawia jemu i chłop com 
przyjemność. Jako istota żyjąca poza dobrem i poza złem nie rozwa-
ża wpływu swoich uczynków na szczęście innych. W utworze Mar-
ka Twaina przedstawia jakby przedświadomość chłopców. Podob ną 
funkcję spełniają w  baśniach buty siedmiomilowe, czapki niewid-
ki lub wezwanie: „stoliczku, nakryj się”. Metafora w postaci Szata-
na pod kreśla w istocie fakt, że świat trzech stanów świadomości nie 
podlega kryteriom moralnym, o ile nie niszczy obcego życia o po-
dobnej, potrój nej strukturze. Dopiero wtedy ma sens personifikacja 
zła w popędach.

Opisanym procesom towarzyszą różne zjawiska zależne od konte-
kstu, np. 1) zagęszczanie – polega na tworzeniu całości z elementów, 
które na jawie są rozważane osobno; dlatego jeden symbol snu może 
oznaczać wiele ukrytych wątków; 2) przemieszczanie – czyli przesu-
nięcie kateksji (obsadzenia energią) z  jednego elementu na inny, 
tzn. albo istotny element skrytej treści może być jedynie lekko ozna-
czony w  treści jawnej, albo odwrotnie. Te dwa procesy utrudniają 
interpreta cję snów. Do tego dochodzi brak logiki, który wyraża się 
na przykład w tym, że przeciwieństwa mogą być równościami, a do-
wolny element może oznaczać swoją odwrotność. Warto tu wspo-
mnieć analizę poję cia niesamowitości, przeprowadzoną przez Freu-
da w  tekście Niesamo wite (Das Unheimliche). To, co uznajemy za 
niesamowite, okazuje się w toku rozważań tym, co jest najbardziej 
swojskie, a co za tym idzie, pierwotne.

12 Ibidem, s. 118.
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Właściwe objaśnienie symboli snu jest możliwe przeważnie 
tylko wtedy, gdy śniący powiąże swoje skojarzenia z  jawną treścią 
ma rzenia sennego. Inne sposoby nie gwarantują, zdaniem Freuda, 
obiekty wizmu. Skojarzenia śniącego pomagają psychoanalitykowi 
odnaleźć „człony pośrednie”, które ów umieszcza w rozstępach mię-
dzy jawną i  skrytą treścią marzenia sennego. W  ten sposób moż-
na odbudować ukrytą treść snu i  zinterpretować ją. W  trakcie te-
rapii chodzi o przezwy ciężenie w pacjencie oporów pochodzących 
z wyparcia. Potrzeba cier pienia wynika u chorego z poczucia winy, 
chociaż ma ona najczęściej charakter nieuświadomiony. Superego 
pacjenta karze go cierpieniem za przekonanie, że powinna mu być 
wymierzona jakaś kara. Podczas terapii chory przenosi funkcję su-
perego na analityka, przestaje sprzeci wiać się popędom id, a anali-
tyk przywraca ego treści wyparte do nie świadomości. Poczucie winy, 
zwłaszcza niezawinionej, występuje np. w całym dziele Franza Kaf-
ki. W Procesie potrzeba uznania, że jest się niewinnym, może sugero-
wać, że nie jest się do końca niewinnym. Symptomy owego procesu, 
czyli wypierania i powrotu tego, co wypar te, można odnaleźć zarów-
no w  przemianie Gregora Samsy, jak i  w  are sztowaniu Józefa K.13 
Kafka wydawał się rozdarty między poczu ciem jakiejś wielkiej, bli-
żej nieokreślonej winy a błogim stanem wolności od wszelkich ob-
ciążeń. Widać to w historii o żywym moście. Narrator rozpościera 
swoje ciało między dwoma brzegami przepaści, a potem przechodzą 
po nim w obydwie strony ludzie. W pewnej chwi li okazuje się, że nie 
może już przestać być mostem i wrócić na jeden z brzegów. Pozosta-
je mu tylko niebyt na dnie przepaści.

Freud nawiązałby zapewne w takich okolicznościach do komple-
ksu Edypa, zabójcy ojca, który poślubia własną matkę. Wprawdzie 
nie zna swoich rodziców i czyni to bezwiednie, co różni jego historię 
od sytuacji analitycznej pacjentów, ale Freud ukazuje sedno tej ana-
logii. Dla małego chłopca ojciec staje się rywalem w uwiedzeniu mat-
ki. Gdy ze strony matki, wspartej autorytetem ojca, pojawia się zakaz 

13 Por. L. Ryan, „Zum letztenmal Psychologie!“ Zur psychologischen Deutbar keit der 
Werke Franz Kafkas, w: Psychologie in der Literaturwissenschaft. Viertes Amher-
ster Kolloquium zur modernen deutschen Literatur 1970, wyd. W. Paulsen, Hei-
delberg 1971, s. 157–159.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



45O NARCYZMIE PSYCHOANALIZY I  LITERATURY 

mastur bacji, chłopiec doznaje najsilniejszego urazu w swoim krót-
kim życiu, tzn. odkrywa w sobie kompleks kastracyjny. Dodatkowo 
wie już, że kobiety są pozbawione członka, więc i on może go utracić. 
W micie o Edypie zastępczą formę kastracji symbolizuje samoośle-
pienie bohatera. Zwyczaj obrzezania jest również prastarym, sym-
bolicznym ro dzajem częściowej kastracji i  podporządkowania się 
autorytetowi ojca. W Liście do ojca Kafka wydaje się w sposób nieza-
mierzony posługi wać argumentacją nasuwającą na myśl problema-
tykę edypalną i ogól niej poetykę powieści psychologicznej, przeciw 
której paradoksalnie wypowiadał się z wielkim krytycyzmem. Oczy-
wiście można pominąć wątki biograficzne i  wykorzystać poczucie 
winy jako element poetyki dzieła. Wtedy chodzi nie o Franza Kafkę, 
ale o Józefa K., Gregora Samsę i ich do końca nieuświadomione po-
czucie winy. Bierze się ono z melancholii, która skłania do oskarża-
nia samego siebie i wreszcie wy musza wymierzenie sobie kary. Rolę 
oskarżyciela bohatera wydaje się odgrywać jego superego, natomiast 
poczucie winy oznacza odbiór te go oskarżenia przez ego. Dlatego, 
jak twierdzą Laplanche i Pontalis, u wielu przestępców, w tym tak-
że ich typów literackich, poczucie wi ny istnieje jeszcze przed popeł-
nieniem zbrodni i często jest jej moty wem, gdyż dzięki „jakiejkol-
wiek” zbrodni pojawia się możliwość otrzymania kary14. A właśnie 
kary domaga się ego nękane przez super ego. U Kafki wchodzi w grę 
bardziej literackie pojęcie „niezawinionej winy”. W tym wypadku re-
lacja ego i  superego jest także reliktem kom pleksu Edypa, dlatego 
jej źródła tkwią w nieświadomości, są uwarun kowane genetycznie 
i wykluczają winę. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann pisał już na 
początku XIX wieku o przestępcach wkraczających na drogę zbrod-
ni, bo odziedziczyli pewne złe skłonności po rodzicach. Jego bohater 
Cardillac tak bardzo kocha biżuterię, którą wyrabia, że zabija włas-
nych klientów, aby ją odzyskać. Swoje skłonności „zawdzięcza” daw-
nej, ob sesyjnej miłości matki do szlachetnych kamieni, z czym wią-
zała się śmierć pewnego człowieka.

14 Por. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Schuldgefühl, w: idem, Das Voka bular der Psycho-
analyse, t. 2, Frankfurt am Main 1972, s. 458.
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Aby ratować swoje ciało przed samozatraceniem, chłopiec rezy-
gnuje z przejęcia roli ojca u boku matki. Ten krok determinuje jego 
po stawę wobec ojca i  zachowanie w  życiu społecznym. Dalekim 
echem wczesnej, erotycznej fascynacji matką może być późniejsza 
zależność od niej i podobny stosunek do innych kobiet. Cały ten pro-
ces zostaje tak dokładnie usunięty z pamięci, że jego istnienie natra-
fia w później szym życiu na całkowitą niewiarę ze strony dorosłych 
osób. Freud po wraca tutaj do niewiedzy Edypa na temat swoich ro-
dziców i pokazuje różnicę między nią a przypadkami analityczny-
mi. Ta niewiedza to w  rzeczywistości odpowiednik nieświadomo-
ści, skrywającej kompleks z dzieciństwa. Freud nawiązuje również 
do Hamleta, który nie potrafi ukarać mordercy ojca, ponieważ jest 
on realizatorem jego włas nych pragnień edypalnych. Większość prac 
psychoanalitycznych wywodzi interpretacje dzieł literackich właś-
nie od stosunku bohatera do ojca i matki. Carl Gustav Jung dodaje 
do tego wątku badanie animy, czyli obra zu kobiety w bohaterze mę-
skim, i animusa, czyli pierwiastka męskie go w bohaterce. Zaburze-
nia w tym układzie mogą prowadzić do rów nie negatywnych skut-
ków, jak wyolbrzymiony kompleks Edypa lub Elektry.

W  przypadku dziewczynki dominuje według Freuda zazdrość 
o pe nisa i stąd bierze się np. jej przekonanie o wyższości brata. Zbyt 
silne pragnienie bycia chłopcem może prowadzić do skłonności les-
bijskich i wyboru męskiego zawodu. Córka zrywa więź z matką przez 
iden tyfikację z jej osobą, gdyż tylko w ten sposób może zająć miej-
sce przy ojcu. Początkową zazdrość zastępuje pragnienie otrzymania 
od ojca czegoś w zamian. Tak rodzą się pierwsze marzenia o dziec- 
ku. U dziew czynki to właśnie brak członka wywołuje, odwrotnie niż 
u chłopca, kompleks edypalny (nazwany później kompleksem Elek-
try). Nie ma on jednak tak silnych skutków jak w przypadku chłopca. 
Może ona co naj wyżej wybrać późniejszego męża na obraz i podo-
bieństwo swojego oj ca i w ten sposób podporządkować się autory-
tetowi innego mężczyzny. Fritz Erik Hoevels napisał kiedyś krótką 
rozprawę zatytułowaną Chińska fantazja o  parciu na pęcherz. Pre-
tekstem była dla niego historia świą tyni Shuimu Lou. Poświęcono ją 
młodej dziewczynie, która otrzymała od „starego człowieka” czaro-
dziejski bicz. Uderzała nim w dzban, aby w ten sposób wyczarować 
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w nim wodę. Dzięki temu nie musiała cho dzić do odległej studni, 
dokąd wysyłała ją zła teściowa15. Gdy matka męża odkryła jej tajem-
nicę, zaczęła również okładać dzban pejczem. Woda wprawdzie po-
płynęła, ale było jej tak wiele, że pojawiła się groź ba powodzi. Mło-
da dziewczyna usiadła na dzbanie, aby powstrzymać czar, jednak na 
nic to się zdało. Woda z dzbana zamieniła się w źródło rzeki Jinhe16.

Hoevels identyfikuje dzban z waginą, a wodę z moczem. Powołu-
je się przy tym na mit o powstaniu Nilu z moczu Izydy i na bardziej 
ogólną symbolikę waginalną, która łączy się z naczyniami i grotami. 
W kontrowersyjny sposób wiąże tę problematykę nie tylko z poda-
niami z Dalekiego Wschodu, ale również z tradycją objawień maryj-
nych w grotach. Stosunek młodej dziewczyny do teściowej i jej pró-
by ukry cia wody, symbolizującej mocz, Hoevels przenosi na związek 
córki i macochy. Niemożność powstrzymania przez dziewczynę wy-
pływu wody z  dzbana uznaje on za zakazany, a  zarazem pociąga-
jący dziew czynę urok onanii i, ogólniej, erotyzmu, którego zazdro-
ści jej podsta rzała rywalka – macocha. W tej chińskiej przypowieści 
(jej wariant odkrywa Hoevels także w  baśniach Grimmów) ujaw-
nia się w trakcie interpretacji problematyka edypalna. Nieobecność 
ojca jest tylko pozorna, ponieważ łatwo można go odnaleźć w sta-
rym mężczyźnie, który ofiarowuje dziewczynie czarodziejski bicz17.

W ostatnich fragmentach Zarysu psychoanalizy Freud podsumo-
wuje wątki z całej rozprawy, po czym tekst urywa się nagle na rozwa-
żaniach poświęconych zależności między dziedzictwem moralnym 
a wpływami kulturowymi na zmysł moralny człowieka. Nie ma żad-
nych wskazówek dotyczących prawdopodobnej kontynuacji dzieła, 
które ukazało się po śmierci Freuda w 1940 roku, dlatego wszelkie 
rozwa żania na ten temat pozostaną domysłami. Nie sposób jednak 
oprzeć się wrażeniu, że nawiązanie do tendencji kulturowych pro-
wadzi w  prostej linii do roli sztuki, a  przede wszystkim literatury 
w życiu człowieka. Być może brakująca część rozprawy miała przy-
brać charakter zarysu estetyki psychoanalitycznej, która jednak po-

15 F. E. Hoevels, Psychoanaliza i religia. Pisma zebrane, tłum. W. Kunicki, Wrocław 
1997, s. 142.

16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 146.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



48 ROZDZIAŁ 3

zostanie na zawsze taje mnicą. Jej fragmenty da się odnaleźć w roz-
prawach Freuda poświęco nych sztuce.

Wprawdzie prace Freuda powstały w purytańskim środowisku 
Wiednia pierwszej połowy XX wieku i, jak twierdzi Erich Fromm, 
mają tego znamiona, ale traktują o  niezmiennych zjawiskach psy-
chicznych, niezależnych od kontekstu. Ich niezmienność polega na 
odzwierciedlaniu w życiu każdego człowieka cyklu życia ludzkości, 
który w tym wypad ku ulega przyśpieszeniu i uproszczeniu. Odmien-
ność kontekstów kul turowych nie wpływa bowiem na funkcje soma-
tyczne i mechanizmy psychiczne człowieka w ich pierwotnych prze-
jawach. Może je co naj wyżej wypełniać inną treścią. Dlatego warto 
czasem wspomnieć zapo mnianą już dziś „poetkę psychoanalizy” 
Lou Andreas-Salomé, jej pracę Bohaterki Ibsena z 1892 roku, w któ-
rej opowiedziała się za absolutną wolnością dla kobiet, tych „dzi-
kich kaczek” usidlonych przez drobnomieszczańskie małżeństwa, 
jej zbiór opowiadań Im Zwischenland z 1902 roku, a nade wszystko 
opowiadanie Dom (Das Haus, 1904), gdzie Lou odnajduje spełnienie 
kobiety w życiu poza imperium mężczyzn. Lou odeszła z tego świa-
ta w przekonaniu, że nie doświadczyła trzech rodzajów miłości, któ-
re są udziałem większości kobiet. Nie mia ła własnego dziecka, praw-
dziwego małżeństwa ani nie zaznała uroków czysto erotycznej więzi 
z mężczyzną18. Zupełnie jak gdyby starała się potwierdzić prawdzi-
wość teorii Freuda własnym życiem, znalazła za stępcze spełnienie 
marzeń w literaturze, za to na co dzień pozostała nie poprawną więź-
niarką własnego narcyzmu i nigdy nie zdołała odnaleźć w mężczy-
znach odbicia ojca, carskiego generała i jedynego rycerza małej Lou.

18 L. Appignanesi, J. Forrester, op. cit., s. 285.
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rozdział 4
O sępach nad ciałami artystów

Kiedy Carl Gustav Jung, wielki uczeń Freuda, zerwał ze swoim mi-
strzem, wy znał publicznie, że istotne znaczenie dla powstania psy-
choanalizy mia ła nerwica Freuda1. W ten sposób Jung wprowadził 
do zbio ru dzieł Freuda dodatkowy czynnik niepewności o charak-
terze biograficznym, on zaś mógł nadać decydujący kształt również 
Freu dowskim rozprawom o sztuce. Trudno jest jednak obiektywnie 
ocenić tę uwagę rozczarowanego ucznia rozstającego się ze swym mi-
strzem. Natomiast poddanie psychoanalitycznej interpretacji pism 
Freuda o  sztuce okazałoby się zapewne zadaniem zbyt karkołom-
nym, gdyż trzeba byłoby szukać, np. czynności pomyłkowych osoby, 
która odkryła i opisała przyczyny oraz mechanizm ich powstawania. 
W każ dym razie Freud podjął się równie karkołomnego zadania, gdy 
posta nowił odpowiedzieć na pytanie, kim jest poeta. Czytelnik ku-
pujący książki ulubionego autora zapewne wie coś na temat jego ży-
cia. Z wy wiadów, kolorowych czasopism lub autobiografii dowiaduje 
się na przykład, że Karen Blixen, autorka nostalgicznego Pożegnania 
z Afry ką, naprawdę znała i kochała tajemniczego Denysa Finch Hat-
tona, a Hemingway pisał swoje książki wyłącznie na stojąco. Rzad-
ko kiedy pojawia się jednak pytanie o wspólne cechy wszystkich pi-
sarzy, a tak że podobieństwa motywów w ich dziełach. Drugi zarzut 
dotyczy nadmiernego biografizmu. Co daje wiedza o nerwicy poe-
ty lub dowód na jej istnienie, jeśli chcemy pochylić głowę nad dzie-
łem sztuki, a nie pacjentem? To pytanie brzmi zupełnie tak, jak gdy-
by estetyka literatu ry, i w ogóle sztuki, nie zależała od specyficznego 
sposobu postrzega nia świata przez ich twórców.

Aby właściwie zrozumieć stosunek Freuda do sztuki, rozpocznę od 
krótkiego, lecz ważkiego tekstu Poeta i fantazjowanie (Der Dichter und 

1 G. Wehr, Carl Gustav Jung, tłum. J. Prokopiuk, Wrocław 1998, s. 38.
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das Phantasieren) z 1907 roku. Freud zaczyna od typowo romantycz-
nego wątku, gdyż wskazuje na niewyrażalność definicji natchnienia. 
Przypisuje też geniusz poetycki w podobnej mierze dziecku i poecie. 
Jeżeli jednak romantycy dostrzegali w tym podobieństwie iskrę bożą 
zwaną naiwnością, to Freud podkreśla jako cechę wspólną umiejęt-
ność zaba wy. Zarówno artysta, jak i dziecko tworzą fantazyjne świa-
ty, tyle że artysta, o  ile nie jest szalony, lepiej oddziela fantazję od 
rzeczywisto ści, podczas gdy dziecko często nie odróżnia fikcji czaru 
od czaru zabawy. Tę zależność widział już zresztą Nietzsche, odkry-
wając w mężczyźnie dziecko, które wciąż chce się bawić.

Do tak prostego układu Freud dołącza nieświadomość. Pisząc 
o  dziełach sztuki jako o  snach na jawie, stwierdza, że dorosłość 
rozpo czyna się wtedy, gdy zabawę wypiera fantazjowanie. Zauważa 
ponad to, iż w odróżnieniu od zbiorowej zabawy dzieci fantazje do-
rosłego ma ją charakter intymny i indywidualny, a on sam uważa się 
często za jedynego, który marzy w taki sposób i z różnych względów 
nie chce się tym dzielić z innymi. Wyjątek stanowią ludzie o schoro-
wanych nerwach i wszelkiej maści nieszczęśliwcy, zwierzający się ze 
swych niezaspoko jonych pragnień podczas wywiadów lekarskich. 
Ich fantazjom często jest blisko do wizji artystycznych. Sami rów-
nież stają się natchnieniem dla pisarzy. Przypomina się tutaj obraz 
obłąkanych, opisany w autobio graficznych wspomnieniach laure-
ata Nagrody Nobla z  1981 roku, Eliasa Canettiego. Snują się oni 
tam jak wielkie białe kruki na wzgórzu w pobliżu mieszkania pisa-
rza. Zapewne wiele zawdzięcza im postać szalonego sinologa Kie-
na z powieści Auto da fé, który na końcu podpa la się wraz ze swoją 
ogromną biblioteką. Podpatrzone szaleństwo przy niosło Canettie-
mu Nobla.

Trudno jest łączyć fantazje z szaleństwem i bólem, gdyż zazwy-
czaj są one jasne i przyjemne. Jeśli nawet to prawda, że przyszłym 
cierpie niem człowiek płaci za obecne szczęście, to nie oznacza, że 
obecnym szczęściem płaci za tak szalone cierpienie w przyszłości, 
jakim jest choroba i śmierć. W tym wypadku nie istnieje sprzężenie 
zwrotne, a je dynym środkiem płatniczym pozostają grosze, złotów-
ki, wreszcie „mi liony bólu”. Gdy marzenia zaczynają przypominać 
koszmary, wtedy potwierdzają się słowa Freuda, że fantazje są zapo-
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wiedzią cierpienia2. Pojawiają się wyrazistsze podobieństwa między 
snami na jawie (czy li sztuką) a marzeniami sennymi. Freud uznaje 
artystów za „śniących na jawie” i zarazem dokonuje pierwszego roz-
różnienia na tych, którzy czer pią z istniejącej już tradycji i poetyki, 
oraz tych, którzy tworzą nowe wi zje. W drugim wypadku pojawia 
się w utworach bohater ucieleśniający jednoznaczne ja, który budzi 
sympatię lub współczucie, ktoś „skazany” na współodczuwanie. Ja 
ulega często rozbiciu na wielu bohaterów, lecz ich zbiór nadal składa 
się na konflikt wewnętrzny jednej postaci.

Nawet jeśli nie jest już tak, że zdumione ptaki odkrywają pisarzy 
o świcie przy lampce i zapisanym papierze, coś nie pozwala im spać 
częściej niż innym ludziom i nakazuje dzielić się tą wiedzą. Dla No-
valisa utwory literackie były obcymi snami, które śnili z pisarzami 
czy telnicy. Wilhelm Stekel doprowadza tę myśl do naukowej skraj-
ności, kiedy stwierdza w  swojej psychoanalitycznej pracy z  1901 
roku Sen – po ezja – nerwica (Traum – Poesie – Neurose), że właści-
wie nie ma róż nicy między snem a poezją3. Co więcej, Stekel wyka-
zuje jednoznacz nie, wykorzystując własne badania i dowody, że nie 
istnieje także żadna różnica między poetą a neurotykiem. „Nie każ-
dy neurotyk jest poe tą. Ale każdy poeta jest neurotykiem”4. Tak więc 
„sny na jawie” po etów różnią się od snów zwykłych ludzi domiesz-
ką nerwic, bardziej na trętną powtarzalnością motywów, silniejszym 
wypieraniem skrytych życzeń i  wreszcie ich spełnieniem w  inten-
sywniejszych wyobraże niach. Freud nie był tak skrajny w swoich są-
dach na temat poe tów. Jego zdaniem najważniejszym momentem 
twórczym staje się dla nich aktualne przeżycie, związane jednocześ-
nie ze wspomnieniem z dzieciństwa, stąd pojawia się życzenie speł-
nienia skrytego, często wypartego przed laty pragnienia. Docho-
dzi do tego symbolicznie wła śnie w  dziele sztuki. Freud odróżnia 
tu wszystkie indywidualne prag nienia od twórczości opartej na mi-
tologiach, uznaje jednak, że wyko rzystanie gotowych symboli jest 

2 S. Freud, Der Dichter und das Phantasieren, w: idem, Studienausgabe, t. 10, Frank-
furt am Main 1989, s. 175.

3 W. Stekel, Traum – Poesie – Neurose, w: Psychoanalyse und Literatur, wyd. B. Ur-
ban, Tübingen 1973, s. 2.

4 Ibidem, s. 6.
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formą spełnienia życzenia, tyle że o charakterze zbiorowym5. To, iż 
poeta potrafi skłonić innych do zainteresowania się jego fantazja-
mi, w przeświadczeniu Freuda wynika z tajemnicy ars poetica. Au-
tor łagodzi egoistyczny wydźwięk swoje go snu na jawie przez jego 
estetyzację, swoisty rodzaj przynęty, bo zabiegi upiększające, dobór 
słów itd. sprawiają odbiorcy przyjemność wynikającą ze skojarzeń 
z własnymi doznaniami. W ten sposób lek tura tekstu staje się ana-
lizą własnej psychiki. Odpowiada to tezom ro syjskiego badacza li-
teratury Michaiła Bachtina. Jak pisze o  tym dość sceptycznie Cze-
sław Miłosz w Życiu na wyspach, Bachtin uznał Dostojewskiego za 
wynalazcę powieści polifonicznej, czyli takiej, w której postaci zdają 
się kierować własną logiką w stosunkach z in nymi postaciami6. Ta-
kie uniezależnienie się bohaterów literackich od pisarza jest w isto-
cie bardzo w duchu psychoanalizy. Dostojewski Bachtina, który nie 
panuje nad własnymi snami na jawie, zbliża się do Dostojewskiego 
André Gide’a, który lokuje szatana nie pośród ludzkiej mizerii du-
chowej, lecz w dociekliwych pytaniach rozumu nazywanych przez 
niego kuszeniem7.

Freud pozostaje w swojej rozprawie dość wstrzemięźliwy w osą-
dach – zawęża krąg artystów, do których się odnosi, pisze o tajemni-
cy ars poetica, wreszcie przyznaje, że droga od ja twórcy przez tekst 
do ja odbiorcy jest nowym, tajemniczym światem, dopiero czekają-
cym na swoich odkrywców. Tekst Poeta i  fantazjowanie nie zawie-
ra definicji poety ani sztuki, a jedynie wskazuje na analogie, te zaś są 
z natury rze czy przybliżeniami. Istotne wydaje się tu stwierdzenie, 
że u podstaw snów i sztuki legły fantazje, które są wczesnymi symp-
tomami cierpie nia. Komizm i tragizm stanowią odwróconą reakcję 
na przyczajony ból. W pierwszym wypadku następuje jego wypar-
cie, w drugim – emanacja. Tekst Freuda wpisuje się w formułę mito-
poezji przez wykorzy stanie tradycyjnych pojęć, takich jak sen i jawa, 
w nowym kontekście – w koncepcji dzieła sztuki jako snu na jawie. 
Tym samym słowa nabierają wartości innej od pierwotnie ustalonej, 

5 S. Freud, Der Dichter und das Phantasieren, w: idem, Studienausgabe, t. 10, s. 178.
6 Cz. Miłosz, Życie na wyspach, Kraków 1997, s. 65.
7 A. Gide, Dostojewski, tłum. K. Kot, Warszawa 1997, s. 184.
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zmieniają się w poetyc kie wyobrażenie tego, czym jest poezja, będąc 
zarazem symptomem cierpienia języka, który nie potrafi ogarnąć 
swojego metafizycznego przedmiotu. Paradoksalnie właśnie dzięki 
temu zamazywaniu się granicy między przedmiotem opisu a jego na-
rzędziem najlepiej udaje się opis metafizyki duszy, jej skłonności do 
zabawy lub fantazjowania na własny temat. Niepozorny tekst Freu-
da jest więc w warstwie formal nej grą obrazami za pomocą słów, bo 
ich nagromadzenie daje efekt obrazu na łożonego na obraz. Wyłania 
się on z dekonstrukcji pierwotnych znaczeń wykorzystanych pojęć. 
Odo Marquard wskazał już w latach sześćdzie siątych na trzy źród-
ła pojęć Freuda: romantyczną literaturę i filozofię, dzieła Nietzsche-
go i wreszcie Filozofię nieświadomości (Philosophie des Unbewußten) 
Hartmanna. Zadziwia fakt, że Freud był zdolny ode brać tylu poję-
ciom ich pierwotne znaczenia, jako że tak naprawdę nie należały one 
nigdy do ściśle naukowego języka. 

Najważniejszym z mitów wykorzystanych przez Freuda w teorii 
psychoanalitycznej jest historia króla Edypa, którą opowiedział So-
fokles w jednej ze swoich tragedii. Po raz pierwszy pisze o nim Freud 
w liście do Wilhelma Fließa w 1897 roku, a potem rozwija ten wą-
tek w Obja śnianiu marzeń sennych. Edyp, syn króla Teb, Lajosa, i Jo-
kasty, zosta je jako niemowlę skazany przez ojca na pewną śmierć po 
przepowie dni wyroczni, iż syn zabije kiedyś ojca. Edypowi udaje się 
przeżyć, lecz pozostaje nieświadomy swojego pochodzenia. Wyrocz-
nia ostrzega go, aby nie dochodził prawdy, jednak historia dopowia-
da się sama. Edyp spotyka ojca i – nie wiedząc, z kim ma do czy-
nienia – zabija go. Rów nież nieświadomie poślubia własną matkę, 
a z ich kazirodczego związku rodzi się czworo dzieci. Freud dostrze-
ga w tej historii motyw obec ny w każdym jednostkowym życiu, klą-
twę ciążącą na ludziach od chwili narodzin. Analiza marzeń sennych 
i  fantazji erotycznych prowa dzi Freuda do wniosku, że matka jest 
pierwszą osobą, której pożąda se ksualnie dziecko, natomiast przeciw 
ojcu kieruje ono swój pierwszy wybuch nienawiści. Historia króla 
Edypa jest zatem spełnieniem dzie cięcych marzeń, które w normal-
nym życiu wygasają, gdy człowiek wy chodzi z domu i zaczyna po-
dejmować samodzielne decyzje. Sofokles przestrzega przed obecny-
mi w każdym człowieku impulsami, których nie jesteśmy do końca 
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świadomi. Freud odnajduje w dziele tra gika wskazanie, iż mit Edypa 
ma swoje źródło w prastarych marzeniach sennych o podłożu seksu-
alnym. Świadczą o tym słowa matki Edypa, Jokasty, która wspomina 
mu o kazirodczych fantazjach ludzi, nie wiedząc jeszcze, że jej włas-
ny syn przejdzie inicjację seksualną właśnie z nią8.

I w życiu, i w literaturze symptomy zaburzeń w stosunkach z oj-
cem lub matką pojawiają się często w formach trudnych do rozpo-
znania na pierwszy rzut oka. Przykładem ich częstego przenoszenia 
na związki człowieka i Boga może być przypadek Schrebera, byłego 
przewodniczą cego sądu krajowego w Dreźnie, który spędził siedem 
lat w zakładach dla obłąkanych, gdzie leczono jego paranoję. Pisał 
o nim Freud, a potem Elias Canetti w swoim obszernym eseju z 1960 
roku Masa i władza. Para noja Schrebera polegała na poczuciu osa-
czenia przez sforę ludzi i Boga, co przedstawił w swych Pamiętni-
kach człowieka nerwowo chorego9. Pojęcie sfory wprowadził do tej 
historii Canetti. Schreber są dził, że sfora chce zamienić go w kobie-
tę i zgwałcić. Wtedy postanowił zwrócić się do obwinianego dotąd 
Boga-Ojca i zdobyć jego miłość. Schreber, dotychczas brodaty męż-
czyzna, zaczął udawać kobietę, aby od dać się nie ludziom, lecz Bogu, 
i spłodzić z nim dziecko. W tej historii początkowy kompleks Edypa 
zamienił się w perwersyjne, kazirodcze uczucie „byłego” mężczyzny 
do „byłego” Boga-Ojca.

Marzenia o współżyciu z matką i usunięciu ojca wiążą się w spo-
sób naturalny z  poczuciem winy i  potrzebą poddania się karze. 
Freud objaśnia to przez zestawienie mitu o Edypie z historią Hamle-
ta, do strzegając oczywiście różnice mentalne między antyczną kul-
turą grecką a kulturą szesnastowiecznej Anglii. U Sofoklesa historia 
doko nuje się w sposób dosłowny, w Hamlecie ulega wyparciu i nie 
ujawnia się bezpośrednio. Sztuka Szekspira pokazuje wahanie Ham-
leta przed dokonaniem zemsty na człowieku, który zabił jego ojca 
i pojął za żo nę jego matkę. Niezdecydowanie bierze górę mimo per-
swazji ducha za bitego ojca, gdyż – według Freuda – morderca spełnił 
jedynie wypar te marzenie z dzieciństwa Hamleta. On także pragnął 

8 S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 268.
9 E. Canetti, Masa i władza, tłum. E. Borg i M. Przybyłowska, Warszawa 1996, s. 505.
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nieświadomie zająć miejsce ojca i zdobyć matkę. W tym sensie zacie-
ra się granica między nim a mordercą i stąd bierze się strach przed 
zemstą na samym sobie. Freud wspomina w swoich rozważaniach 
o faktach biograficznych, m.in. o tym, że dramat powstał bezpośred-
nio po śmierci ojca Szekspira w 1601 roku, a bohater nosi imię po-
dobne do przedwcześnie zmarłego syna Szekspira – Hamneta10.

Włączenie mitu o Edypie do rozdziału o źródłach snów w Obja-
śnianiu marzeń sennych stanowi przełomowy punkt zbliżenia psycho-
analizy i literatury. Wyzwala on lawinę prac na temat problematyki 
edypalnej, a także związków między mitami, baśniami i całą litera-
turą a snami. Warto jednak pamiętać, że jeszcze zanim Freud stwo-
rzył swoją teorię psychoanalizy, w  latach 1806–1856 żył mało dziś 
znany filozof egoizmu Max Stirner, z którego dzieł czerpał prawdo-
podobnie Nietzsche, a i Freud odnalazłby u niego podstawy swojej 
koncep cji związków dzieci i rodziców. Główne dzieło Stirnera Jedy-
ny i jego własność można właściwie streścić w cytacie: „Moja spra-
wa to tylko to, co Moje […] Poza Mną zaś nie obchodzi mnie nic!”11. 
Stirner po stulował świadomy egoizm, twierdząc, że większość lu-
dzi to żałośni egoiści, nie zdający sobie sprawy z istoty swojej natu-
ry. Ten totalny egoizm Stirnera doprowadził go do podstawowego 
konfliktu ludzkości, który wybucha między dziećmi i rodzicami. Pół 
wieku później Freud nazwał to konfliktem edypalnym i wskazał na 
iluzoryczne poczucie uwolnienia się od jego skutków; niektórym lu-
dziom towarzyszy ono do końca życia.

Stirner nie miał wątpliwości, że nowy człowiek, nowy, wielki 
ego ista, stanie się naprawdę wolny, gdy uwolni się od rodziny nie 
tylko fi zycznie, ale kiedy pozbędzie się poczucia obecności jej Du-
cha. Wtedy rodzina będzie dla niego niczym. Freud powiedziałby za-
pewne w ta kiej sytuacji, że w człowieku musi umrzeć Edyp. W tym 
ujęciu poeci należą do egocentrycznej kasty Stirnera, do Jedynych, 
którzy napraw dę potrafią zabić w  sobie Edypa, tyle że na tę krót-
ką chwilę, gdy nie odstępują kartki papieru i czegoś do pisania. Lite-
ratura daje im złudne zapomnienie i poczucie, iż „poza Nimi może 

10 S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, s. 270.
11 M. Stirner, Jedyny i jego własność, tłum. J. i A. Gajewiczowie, Warszawa 1995, s. 6.
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Ich nie obchodzić już nic”. Tymczasem w ich tekstach wylęga się powoli 
i nieubłaganie lar wa, która drąży myśli i uświadamia, że konflikty 
edypalne mogą być główną przyczyną ich potrzeby pisania. Pokazu-
je to Freud w rozpra wie o Dostojewskim.

Kontynuację wątków zawartych w pracy Poeta i  fantazjowanie 
można odnaleźć w studium psychologicznym z 1910 roku Leonarda 
da Vinci wspomnienia z dzieciństwa. Wyjściowy motyw tekstu zawie-
ra pewien istotny błąd, a mianowicie chodzi o gatunek ptaka, który 
miał musnąć piórami usta Leonarda, gdy ten leżał jeszcze w koły-
sce. Wy niknął on z błędnego tłumaczenia włoskiego słowa „nibbio”, 
w rzeczy wistości oznaczającego kanię. W tym kontekście trudne do 
przyjęcia wydają się rozważania poświęcone układowi szat Marii na 
obrazie Le onarda: jakoby tworzą obrys sępa, co Freud cytuje zresztą 
za Oskarem Pfisterem. Mają one sugerować nieświadomą chęć po-
wiązania postaci matki Marii z  symboliką sępa, który w młodości 
dotknął ogonem ust artysty. Freud zaznacza, że ogon ptaka jest typo-
wym symbolem fallicznym. Fantazja o otwarciu przez sępa ogonem 
ust Leonarda zostaje przy tym uznana za marzenie o ssaniu matczy-
nej piersi. Sprzeczność tych dwóch wątków psychoanalityk z Wied-
nia tłumaczy za pomocą egip skich mitów, w których matkę czczono 
również pod postacią sępa. Egipcjanie uważali tego ptaka za sym-
bol macierzyństwa, gdyż wierzo no w istnienie wyłącznie sępów płci 
żeńskiej12. Miał je zapładniać w trakcie lotu wiatr. Freud wskazuje na 
podobieństwo tego mitu o jednopłciowości i chrześcijańskiej wiary 
w niepokalane poczęcie syna przez Maryję Dziewicę. Zarazem pod-
kreśla, że Egipcjanie przyozda biali macierzyńskiego ptaka męskim 
organem płciowym. Hermafrodytyczne bóstwo łączące cechy męskie 
i żeńskie ucieleśniało niebiańską doskonałość13. Freud nie ma pew-
ności, czy Leonardo mógł być świa domy istnienia tych związków, 
jednak prowadzą one do analogii między dotknięciem ust dziec- 
ka przez ogon sępa a wyobrażeniem ssa nia piersi matki. Oznacza-
łoby to, że matka odegrała w życiu Leonarda niezwykle ważną rolę, 

12 S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, w: idem, Poza zasadą 
przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 280.

13 Ibidem, s. 284.
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a ponieważ została zastąpiona w fantazji artysty przez sępa, przypo-
mina to wyparcie miłości do matki przez chłop ca, który w jej miej-
sce stawia samego siebie.

O wiele ważniejsze niż historia z sępem wydają się w roz prawie 
wątki poświęcone powiązaniu twórczości Leonarda z  narcyzmem 
oraz aseksualnością, zamieniającą się ostatecznie w skłonności ho-
moseksualne. To pierwsza tak obszerna analiza postaci historycz-
nej dokonana przez Freuda na podstawie przekazów i twórczości ar-
tysty. Trzeba dodać, że odkrywanie w dziełach sztuki wstydliwych 
skłonno ści ich twórców, o czym istnieją jedynie wątłe lub pośrednie 
wzmian ki w przypadkowych zapiskach lub relacjach innych ludzi, 
jest wyso ce ryzykowne i w skrajnych sytuacjach może narazić zbyt 
gorliwych filologów-detektywów na śmieszność. Przypomina mi się 
w tym miej scu historia opowiedziana przez Umberta Eco w pracy 
Pomiędzy auto rem i  tekstem. Interpretacja i  nadinterpretacja (Zwi-
schen Autor und Text. Interpretation und Überinterpretation). Eco 
przywołuje historyjkę J. Wilkinsa, w  której chodzi o  sposób rozu-
mienia tekstu. Pewien czło wiek nakazał indiańskiemu niewolniko-
wi zanieść koszyk fig swojemu przyjacie lowi. Dołączył list, w którym 
podał liczbę fig. Po drodze niewolnik zjadł część owoców, co odkrył 
adresat podarunku po lekturze listu. Indianin zaprze czył wszystkie-
mu i trwał w kłamstwie, bo nie rozumiał, że ktoś mógł zapisać słowa 
na papierze. Dopiero gdy sytuacja powtórzyła się, posła niec oddał 
cześć magicznym znakom pisma. Eco dodaje do tej historyj ki sytua-
cję, w której posłańca napadli po drodze rabusie, zabili go, zje dli figi, 
zniszczyli kosz, a list wrzucili w butelce do morza14.

Eco pyta, co by się stało, gdyby po latach znaleźli go studenci se-
mantyki lub hermeneutyki: 1) mogliby uznać, że kosz z figami to je-
dynie retoryczne wyrażenie w sensie „dać komuś kosza”, podobnie 
fi ga może oznaczać „figę z makiem”; 2) mieliby prawo uznać prze-
syłkę za alegorię. Nie rozumieliby osobistego, symbolicznego kodu, 
którym posłużył się poeta, więc sformułowaliby ogólne hipotezy na 
temat ów czesnych zwyczajów, lecz nie w sprawie tej konkretnej sytu-

14 Por. U. Eco, Zwischen Autor und Text. Interpretation und Überinterpretation, 
München 1994, s. 47–51.
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acji; 3) być może przyjęliby opisaną sytuację dosłownie. Wprawdzie 
mamy do czy nienia z wieloznacznością opisanego zdarzenia, ale nie 
jest ona nieo graniczona, gdyż figi nigdy nie będą jabłkami, a kosz 
nie stanie się ta lerzem. Jest to pocieszające dla miłośników biografi-
zmu, ale skuteczne okazuje się tylko w odniesieniu do oczywistych 
faktów. Trudno byłoby np. stwierdzić tylko na podstawie dzieł lite-
rackich, czy Szekspir miał skłonności homoseksualne, ale z pewnoś-
cią można go uznać za mężczyznę. Tylko po co miałby skrywać aku-
rat ten drugi, oczywisty fakt w symbolach tekstu? Rozprawa Freuda 
o  Leonardzie jest pełna scep tycyzmu autora, który traktuje ją ra-
czej jako rozważania w for mie eseju niż naukowy dowód. Toteż nie 
rażą w niej śmiałe hipotezy, ponieważ mają one wartość estetyczną 
i przypominają rozgrywkę in telektualną w granicach prawdopodo-
bieństwa, a nie zbiór kategorycz nych sądów.

Freuda zafascynowały zmagania Leonarda ze sztuką, przerywa-
nie pracy nad obrazami i powrót do niej po wielu dniach, obojętność 
na dalszy los swoich dzieł, wreszcie brak jakichkolwiek wzmianek na 
te mat związków Leonarda z kobietami. Freud poświęca także spo-
ro uwa gi szczególnej łagodności artysty (jej przejawem było kupo-
wanie pta ków na targu i wypuszczanie ich z klatek) oraz poglądom 
Leonarda na temat odrażającego charakteru wszelkich stosunków 
płciowych. Wspomaganie się szkicem artysty błędnie ukazującym 
pod względem anato micznym akt płciowy nie ma większej wartości, 
gdyż był on poprawia ny przez innych artystów w XIX wieku i stra-
cił swój pierwotny kształt. Pomysł zasługuje jednak na uwagę jako 
próba identyfikacji infan tylizmu seksualnego oparta na dziele arty-
sty. Freud dowodzi z charak terystyczną dla siebie konsekwencją, że 
Leonardo przenosi popęd seksualny na sferę sztuki, w której odnaj-
duje jego zastępcze zaspoko jenie. Jest to przykład neurotycznego za-
hamowania, które zamienia się w niczym nieskrępowaną twórczość 
artystyczną. Potwierdzenia szuka Freud w nastawieniu Leonarda do 
swoich dzieł, w niezwykle silnej więzi z matką i nieobecności ojca 
w pierwszych latach życia artysty.

Rozważania Freuda pasują do nowoczesnej, interdyscyplinarnej 
koncepcji piękna sztuki. W Estetyce pięciu zmysłów Maria Gołaszew-
ska pisze, iż szczególnym rodzajem sztuki jest literatura, bo nie tyl-
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ko zmusza do wysiłku zmysł wzroku, ale odwołuje się również za 
pośred nictwem opisów do „wrażeń z przypomnienia”15. Wydaje się, 
że mimo większego udziału zmysłu wzroku i słuchu w kontempla-
cji obrazów lub podziwie dla utworów muzycznych doznania este-
tyczne wynikają ce z powrotu tego, co wyparte lub zapomniane, do-
tyczą całej sztuki.

Skojarzenia i łączenie dzieł z wyuczonym poczuciem harmonii 
są rów nież przypominaniem. W tym sensie Freud dochodzi w roz-
prawach o sztuce do sfery estetycznej, podzielonej przezeń między 
świadomość i nieświadomość. Podstawę tej estetyki stanowi nega-
tywizm, a polega on na wypieraniu przez bohaterów pragnień. Gdy 
artysta tworzy dzie ło sztuki, przypomina sobie te pragnienia w war-
stwie symbolicznej, często na drodze niejasnych skojarzeń, które 
mimo swojej mglistej for my sprawiają satysfakcję nieświadomej czę-
ści ja.

Freud wskazuje na późniejsze wyparcie przez Leonarda miło-
ści do matki i symboliczne zajęcie jej miejsca. Wraz z tą przemianą 
Leonar do decyduje się na dobór obiektów miłości według kryteriów 
kobiety (matki) i staje się homoseksualistą16. Te skłonności prowa-
dzą do nar cyzmu – Leonardo zaczyna nagradzać uczuciem mło-
dych, ładnych chłopców, którzy są powieleniem wyobrażeń o nim 
samym. Freud za strzega przy tym, że to tylko jeden z mechanizmów 
dochodzenia do homoseksualizmu. Narcyz i Edyp prowadzą w tej 
wizji mitologiczny po jedynek o duszę artysty. Stawką jest poczucie 
niespełnienia w miłości, które skłania Leonarda do zastępczego za-
spokojenia swoich potrzeb w malarstwie. Jego dzieła służą Freudo-
wi do podtrzymania tezy o aseksualności lub skłonnościach homo-
seksualnych artysty, dostrzegamy tu więc zamierzenie odwrotne niż 
w rozprawie o noweli Wilhelma Jensena, która traktuje nie o auto-
rze, ale o jego fikcyjnym bohaterze. Jednocześnie Freud wyraża oba-
wę, że jego tekst można łatwo odczytać nie jako stu dium psycho-
logiczne, lecz jako „psychoanalityczny romans”17. Uwa ża zatem, że 

15 M. Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa 1997, s. 226.
16 S. Freud, Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa, s. 125.
17 Ibidem, s. 156.
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język wykorzystany w opisie przypadku Leonarda odpowiada poe-
tyce gatunku literackiego. Jest nasycony obrazami, a że stają się one 
zawiązkami kolejnych zdarzeń, istnieje tutaj pozór ułożonej chro-
nologicznie akcji, elementów powieści rozwojowej, psychologicz nej 
i oczywiście biografii.

Rozważania Freuda wpisują się w poetykę dygresji romantycz-
nych twórców, które współtworzyły rzeczywistość tekstową. W tym 
sensie psychoanaliza ulega internalizacji, czyli wchłonięciu przez 
większą strukturę tekstu, wykraczającą poza jej zakres. Rozprawa 
o  Leonardzie nawiązuje do mitycznych wyobrażeń o  macierzyń-
stwie i kojarzy je z potocznymi wyrażeniami z zakresu seksualności 
(ogon, ptak itd.). To powiązanie dwóch skrajnych światów – boskie-
go i przyziemnego – zo staje przeniesione na postać Leonarda, na bo-
skość jego talentu i zara zem na arcyludzkie, acz odmienne od uzna-
wanych za normę skłonno ści seksualne. Poetyka tekstu Freuda wiąże 
przeto skrajności, podobnie jak symbolika sępa łączy macierzyństwo 
z elementem fallicznym. W tym sensie tekst Freuda jest przeniknięty 
magicznym sposobem my ślenia. Skoro język pragnie kojarzyć pta-
ka z penisem, a Egipcjanie chcieli widzieć w sępie tylko samiczki, 
to homoseksualizm Leonarda może wynikać ze wspomnienia o sę-
pie, który muskał jego usta, nawet jeśli skojarzenia penisa z  ogo-
nem pojawiły się w  kulturze europejskiej później. Te zastrzeżenia 
nie przesłaniają jednak prawdziwego charak teru rozprawy. „Psycho-
analityczny romans” Freuda rozgrywa się tutaj w dwóch światach. 
Do jednego należą dziewice „zapładniane przez wiatr”, np. Maria 
i Anna, drugi składa się z domniemanych flirtów ho moseksualistów, 
tzn. Leonarda i jego uczniów. Uzupełnia to wszech obecny kompleks 
matki. Ponieważ tekst traktuje o malarstwie, operuje również ma-
lowniczą metaforyką. Freud dobiera widowiskowe motywy, np. klu-
czową scenę z sępem, która znajduje się w centrum uwagi, chociaż 
inny badacz życia Leonarda mógłby pominąć ją milcze niem jako 
nieistotną fantazję pobudzonego dziecka.

Całości dopełnia tajemniczy uśmiech Mony Lisy. Być może to 
wa riacja na temat ust ładnych chłopców, a  może istotnie grymas 
twarzy pięknej kobiety. Na to drugie wskazuje rozsądek, pierwsze 
podpowia da intuicja Freuda. Rozstrzygnięcie tego problemu na 
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wzór dowodu matematycznego jest oczywiście niemożliwe, mimo to 
analiza życia i dzieła Leonarda zasługuje na pełne uznanie przynaj-
mniej z jednego powodu. Freud pozostaje świadomy swojej niekom-
petencji w dziedzi nie sztuki, w odróżnieniu od wielu, którym wydaje 
się, że zdołali zde finiować piękno. Dlatego milczy dyskretnie na te-
mat jego istoty, nato miast szuka wytrwale korzeni sztuki.

Ciekawe uzupełnienie problematyki edypalnej i powiązanie jej 
z  określonym gatunkiem literackim znajduje się w  krótkiej pracy 
z 1909 roku pt. Romans rodzinny neurotyków (Der Familienroman 
der Neurotiker). Freud wychodzi od sytuacji, w  której rodzice nie 
odwzajemniają w  wystarczającym stopniu uczuć dziecka. Reakcją 
dzieci, a zwłaszcza chłopców, jest przeświadczenie, że zostały adop- 
towane. Psychoanaliza nazywa ten rodzaj wyobcowania właśnie „ro-
mansem rodzinnym neurotyka”18, czyli aktywnością neurotycznej 
fantazji, przy pominającą w swojej strukturze „sny na jawie”. Akcja 
rozwija się jed notorowo aż do momentu, gdy matka, przedmiot naj-
silniejszego erotycznego pożądania neurotycznego dziecka, zostaje 
do niej włączo na w scenach niewierności wobec ojca. Wówczas po-
jawia się wiele wa riantów legitymizacji związku z matką lub rodzeń-
stwem.

W  Romansie rodzinnym neurotyków nie ma bezpośrednich 
nawią zań do konkretnych tekstów literackich, za to Freud wprowa-
dza okre ślenie gatunku literackiego rozumianego jako pojęcie opisu-
jące proces psychiczny w dziecku, którego fantazje seksualne wyda-
ją się rozwijać zgodnie z poetyką tego gatunku. Można powiedzieć, 
że pojęcie roman su zostaje zawłaszczone przez neurotyczną wyob-
raźnię, aby nadać zro zumiałą formę jej pragnieniom. Romans ro-
dzinny neurotyków powstał o  rok wcześniej niż Leonarda da Vin-
ci wspomnienia z  dzieciństwa. W  pierwszym z  tych tekstów Freud 
śmiało posługuje się poetyką roman su, w drugim wyraża obawę, że 
ktoś mógłby uznać jego rozważania za „psychoanalityczny romans”. 
Skąd bierze się ten brak zdecydowania w wyborze konwencji włas-
nych dzieł? Wielu pisarzy pytanych w  wy wiadach, dlaczego piszą, 
odpowiada, że to sprawia im przyjemność. Ale dlaczego sprawia 

18 S. Freud, Der Familienroman der Neurotiker, w: idem, Studienausgabe, t. 10, s. 224.
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przyjemność ślęczenie godzinami nad rękopisem lub przy kompute-
rze, często ze świadomością, że nikt tego nie wyda albo nie przeczy-
ta? Zapewne dlatego, iż tworząc własną wizję świata, czują się przez 
chwilę demiurgami, choćby nie chcieli się do tego przyznać.

Wydaje się, że w  istocie każda sztuka jest nie aktem twórczym, 
lecz odtworzeniem, w którym decydującą rolę odgrywa mimesis, świa-
dome lub nieświadome naśladownictwo. Negatywizm aktu naślado-
wania w  tekstach Freuda polega na przypisywaniu rangi najwyż-
szej ta jemnicy rzeczom najbardziej pożądanym i  z  tego względu 
najważniej szym. Dzieło Totem i tabu pokazuje, że zakazy religijne są 
faktycznie listą największych pragnień ludzkości, a silne pragnienia 
potrzebują silnych zakazów. Wyparte pragnienia o charakterze oso-
bistym wymaga ją klauzuli najwyższej tajemnicy, gdyż dotykają kon-
kretnego człowie ka, a nie anonimową masę, której każdy może się 
wyrzec. Sztukę Le onarda spowija taka właśnie tajemnica. Najlepiej 
oddaje ją uśmiech Mony Lisy, a niektórzy doszukują się w nim ukła-
du ust ulubionego ucz nia Leonarda. W tym kontekście związek mię-
dzy skłonnościami ho moseksualnymi artysty a estetyką jego sztuki 
nabiera cech prawdopo dobieństwa, o  ile homoseksualizm Leonar-
da można uznać za udowodniony przez Freuda w sposób bezsporny 
i rzetelny. Nawet je śli ktoś nie przyjmuje do wiadomości tego dowo-
du i uznaje Freuda za sępa pastwiącego się nad martwym, bezbron-
nym bohaterem, nie za przeczy jednak, że Freudowski „sen na jawie” 
pozostawia po sobie wspomnienie równie silne, jak to, które Leonar-
do zachował w pamię ci do końca życia.
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rozdział 5
O wielkości małych pisarzy

Sigmund Freud odnosił się niechętnie do sztuki nowoczesnej, w szcze-
gólny sposób dążącej do deformacji świata. Tymczasem odrzuceni 
przez niego artyści byli często zafascynowani jego teoriami, a czasem 
starali się nawet uczynić symbolikę Freudowską elementem poety-
ki własnych dzieł. Tak było np. z Salvadorem Dali (Freuda poznał 
osobiście w  1938 roku). Dali wypełniał swoje obrazy absurdalny-
mi kombinacjami przedmiotów, zrodzonymi z narkotycznych wizji 
i marzeń sennych. Mimo tych fascy nacji Freud pozostał wierny sztu-
ce, która zmierzała w kierunku odwrotnym do tendencji abstrakcyj-
nych i surrealistycznych lub nie miała z ni mi nic wspólnego. Pewnie 
dlatego wolał Goethego i  Dostojewskiego od Alfreda Döblina czy 
Franza Kafki. Właśnie im poświęcił osobne roz prawy i odniósł się 
w nich do niektórych aspektów życia pisarzy. Kie dy czyta się bio-
grafie twórców, prawdziwy obraz ich codziennego ży cia przesłania 
nagromadzenie dat, dokonań, publikacji. Freud wychodzi w swoich 
rozprawach z zupełnie innego założenia. Sięga po zdarzenia na po-
zór nieistotne, po czynności pomyłkowe, łatwe do przeoczenia sło wa 
w dziełach pisarzy i na tej podstawie trafia wprost do zakamarków 
artystycznej duszy. Można powiedzieć, że stara się odkrywać „zapo-
mniany język”, jak wiele lat później nazwał Erich Fromm obszar za-
interesowań psychoanalizy w kulturze i sztuce. Dla Fromma, twórcy 
psy choanalizy humanistycznej, od 1934 roku emigranta z Niemiec, 
„język symboliczny jest językiem, w którym wewnętrzne doświad-
czenia, uczu cia i myśli wyrażamy tak, jak gdyby były doświadcze-
niami zmysłowy mi, wydarzeniami z  kręgu świata zewnętrznego”1. 
Bohaterowie baśni i mitów reprezentują poszczególne odczucia lub 

1 E. Fromm, Zapomniany język, tłum. J. Marzęcki, Warszawa 1994, s. 12.
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popędy. Nie inaczej rzecz ma się z postaciami w polifonicznych po-
wieściach.

W rozprawach o Goethem i Dostojewskim Freud czyni podob-
nie. Obydwaj pisarze służą mu za mity, które nadają realny wymiar 
skry tym popędom. Mitologiczny świat pisarzy istnieje w ich „snach 
na jawie”, dzięki czemu zyskują do niego dostęp postronni obser-
watorzy. W takiej sytuacji możliwe jest powiązanie symboli tekstu 
z faktami biograficznymi, co nie dotyczy anonimowych przecież mi-
tów. Mitojęzyk psychoanalizy rozwija się w obrębie fikcji literackiej 
i stamtąd czerpie swoje pojęcia, jednak bogów usuwa poza tekst. Od-
krywa ich w twórcach fikcji, w niedoskonałych demiurgach, którzy 
zmagają się jednocześnie z dwiema sprzecznymi siłami: pragną wy-
krzyczeć świa tu swoje skryte marzenia, ale pragną też, aby nikt nie 
miał dostępu do ich tajemnic. Przypomina to trochę ekran trójwy-
miarowego kina. Jeśli spogląda się na niego bez specjalnych okula-
rów, widać dwa płaskie, przesunięte względem siebie i nieczytelne 
obrazy. Po założeniu okula rów chaos znika, a pojawia się trójwymia-
rowa głębia. Można oczywi ście przywołać tutaj głównego bohatera 
Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna z Piaskuna, który również 
zakłada na nos obce okulary. Okazują się one jednak cudzą, gotową 
perspektywą oglądania świata. Interpretują go zgodnie z  własnym 
kodem, ten zaś może oznaczać zafałszowanie. Dlatego Freud stara 
się w swoich rozprawach o Goethem i Dostojewskim szu kać równo-
ległych dowodów na swoje teorie w tekstach i w biografiach pisarzy. 
Za dalszy punkt odniesienia służą mu przypadki wyniesione z włas-
nej praktyki lekarskiej oraz teksty innych pisarzy, np. Stefana Zweiga.

Szczególną rolę odgrywa w  jego „psychoanalitycznym roman-
sie” zjawisko sublimacji. Dochodzi do niego wtedy, gdy libido wraz 
z  ener gią popędową odrywa się od pierwotnej rozkoszy i  przeno-
si się na in ne przedmioty, które człowiek kocha niezależnie od daw-
nych przyjem nych doznań, ze względu na nie same. Sublimacja stłu-
mionego libido skłania artystów do tworzenia dzieł i w tym sensie 
przyczynia się do rozwoju kultury. Tak sformułowaną teorię libido 
krytykowano z wielu stron. Wystarczy wspomnieć chociażby o Mak-
sie Schelerze i jego dzie le Istota i formy sympatii z 1923 roku – ów 
wybitny przedstawiciel feno menologii uznaje teorię sublimacji za 
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wielce niebezpieczną. Według niego prowadzi ona bowiem do fał-
szywego wyboru: albo do prymity wizmu i czerpania rozkoszy, albo 
do ascezy i rozkwitu życia duchowe go2. Jako dowód na nieprawdzi-
wość twierdzenia Freuda Scheler przywołuje życie klasztorne, któ-
re powoduje „uschnięcie i obumarcie sym patii płciowej”3, a mimo 
to wcale nie przyczynia się do powstania naj większych dzieł kultury. 
Brak możliwości wyzwolenia stłumionej energii libido miałby więc 
prowadzić do powstania nerwic, czego jed nak Scheler nie dostrzega 
w życiu mnichów. Pomija jedynie fakt, że obrzędowość klasztorna 
umożliwia spożytkowanie energii libido w sposób mniej gwałtow-
ny, ale podobnie angażujący i przyjemny jak życie płciowe. Freud nie 
zajmował się w żaden szczególny spo sób badaniem życia mnichów, 
napisał za to dwie rozprawy o Goethem i Dostojewskim, pokazując 
w nich, jak stłumienie energii libido spo wodowało jego sublimację 
i zamianę w twórcze natchnienie.

Scheler wydaje się lekceważyć fakt, że nie chodzi tutaj o  wy-
bór  między prymitywizmem a ascezą w ogóle, lecz w określonych 
sytua cjach i  na krótką metę. Przewaga jednej z  tych postaw może 
po chwili zupełnie zniknąć, natomiast liczba wyborów czegoś po-
średniego mię dzy prymitywizmem a ascezą wywołuje krótkie i su-
gestywne wrażenie ostateczności, które po chwili unicestwia kolejny 
wybór. W istocie teo ria Freuda nie jest czarno-biała, jak chciałby ją 
zaprezentować Max Scheler, zwłaszcza moralność to nie wynik wy-
borów polegających tylko na tłumieniu popędu. Freud włącza do 
swoich rozważań wpływ mitologii, religii, a także czynniki aseksu-
alne, które wywodzą się z po pędu płciowego, mimo iż zatraciły jego 
charakter. Przypomina się tutaj historia bliźniaków syjamskich: ich 
rozdzielenie nakazał sąd w Anglii mimo sprzeciwu rodziców. Jeden 
z chłopców miał wszystkie organy we wnętrzne, drugi nie mógł ist-
nieć samodzielnie po rozdzieleniu. Niektóre ruchy obrony życia wy-
stąpiły przeciwko operacji, gdyż uznały, że nie ma w tej sytuacji do-
brego rozwiązania. A skoro nie należy wyręczać Pa na Boga, obydwaj 
chłopcy powinni, ich zdaniem, umrzeć. W prasie po jawiły się wtedy 

2 M. Scheler, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986, s. 318.
3 Ibidem, s. 317.
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wypowiedzi filozofów i etyków. Jeden z nich podał przykład pocią-
gu, który nie może wyhamować. Maszynista ma tylko dwa wyjścia: 
może wjechać do prawego tunelu, w którym pracuje je den robotnik, 
albo do drugiego, gdzie szyny naprawia sześciu ludzi. Gdyby w ta-
kiej sytuacji miał podjąć rozsądną decyzję, z pewnością wje chałby 
do pierwszego tunelu i ocaliłby w ten sposób sześć istnień. Jednak co 
ten wybór miałby wspólnego z moralnością? Byłby to w istocie wy-
bór bardzo fizyczny, podobnie jak darowanie życia jednemu z chłop-
ców. Zadecydowałby czynnik biologiczny i  zasada racjonalności, 
a nie duchowość maszynisty. Inaczej musiałby on uznać, że wybór 
jest po nad jego siły, po czym pozwolić, aby pociąg skręcił w dowolną 
stronę. Freud pokazuje, że człowiek staje często przed takimi właśnie 
wybora mi, które dotyczą bezpośrednio jego własnego ciała, wywo-
dzą się ze sfery popędowej, biologicznej i mają niewiele wspólnego 
z  moralnością. Zresztą już Jean Paul zastanawiał się, na czym po-
lega właściwie różni ca między zwierzęcym instynktem a poetyckim 
natchnieniem. On tak że nie wiązał tego zagadnienia z moralnością.

Podobieństwo do wczesnej rozprawy o Leonardzie da Vinci wy-
kazuje wprowadzenie Freuda do wydania dzieł Dostojewskiego z 1928 
roku Dostojewski a zabójstwo ojca (Dostojewski und die Vatertötung). 
Freud pokazuje w nim „poetę, neurotyka, etyka i grzesznika”4 w jed-
nej osobie. To chyba najbardziej kontrowersyjna z jego rozpraw bio-
graficznych, gdyż dochodzi w niej do zderzenia genialnego zmysłu 
twórczego, masochizmu i  onanii, które Freud odnajduje w  dobo-
rze mo tywów literackich, m.in. w opisach przestępców, seksualnego 
wyko rzystywania niedojrzałych dziewczyn i skłonności do hazardu. 
Zda niem Freuda Dostojewski nie wchodzi osobiście na drogę zbrod-
ni tylko dzięki masochistycznemu skierowaniu przemocy i poczu-
cia wi ny przeciwko własnej osobie. Jego skłonności sadystyczne, 
wyraża jące się w  nietolerancji wobec kochanych osób, ich krzyw-
dzeniu, a tak że w agresywności, uległy stłumieniu na rzecz pędu do 
samozniszcze nia. Dochodzi do tego rozwinięta nerwica i niepodat-
ny na psychoana lizę geniusz pisarski. W tym miejscu można było-

4 S. Freud, Dostojewski und die Vatertötung, w: idem, Studienausgabe, t. 10, Frank-
furt am Main 1989, s. 271.
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by zadać pytanie o winę pisarza, a ponadto zastanowić się, czy jego 
twórczość wyna gradza w  jakimś stopniu to, co uczynił sobie i bli-
skim, nie jest to wszakże celem psychoanalizy. Postrzega ona winę 
jako fakt psycholo giczny, natomiast rozstrzygnięcie tej kwestii na 
płaszczyźnie moralnej należy już do etyki. Podejście psychoanali-
tyczne do problemu krzywd i zasług w otoczeniu pisarza dobrze od-
daje rymowanka Danuty Danek ze zbioru jej wykładów wydanych 
pod wspólnym tytułem Sztuka ro zumienia. Literatura i psychoanali-
za: „Nie było w tym jego winy. By ły przyczyny”5.

Dostojewski uważał się za epileptyka, co było dla Freuda jed-
nym z symptomów skłonności do histerii. Freud twierdzi, że napady 
epilep tyczne mogły mieć podłoże psychiczne, a nie jedynie fizyczne 
objawy, cierpienie nie stłumiło bowiem w pisarzu genialnej inwencji. 
Epilepsje przypisuje więc nerwicy, która rozładowuje konflikty nie-
możliwe do rozstrzygnięcia w  psychice na płaszczyźnie somatycz-
nej. Przyczyn można się doszukiwać w jakimś strasznym, bolesnym 
doświadczeniu z dzieciństwa. Freud potwierdza, że zamordowanie 
ojca Dostojewskie go mogło wpłynąć na nasilenie się dostrzegal-
nych już dawniej symp tomów nerwicy. Porównuje tę traumę z mo-
tywem zabójstwa ojca w Braciach Karamazow. Wcześniejsze traumy 
Dostojewskiego wiąza ły się z lękiem przed śmiercią i pogrzebaniem 
żywcem. Freud uznaje te lęki za identyfikację ze zmarłym lub tym, 
któremu pisarz życzy śmierci. Ponieważ jest to dla chłopca z regu-
ły ojciec, traumy oznacza ją także karę nałożoną sobie przez syna. 
W ten sposób Freud nawiązu je do pierwotnego grzechu ludzkości: 
zabójstwa totemicznego ojca, przełamania tabu jego nietykalności 
i przejęcia władzy przez jednego z klanu braci. To zabójstwo rozgry-
wa się w symbolicznej formie za każdym razem, gdy syn wyzwala się 
spod władzy ojca, którego jed nocześnie kocha i nienawidzi. Freud 
odwołuje się tutaj do lęku syna przed kastracją – oznacza ona karę 
za chęć przejęcia roli ojca i zdoby cia względów matki. Następuje tu-
taj zatem powrót do klasycznego wąt ku „psychoanalitycznego ro-
mansu”, który wiąże w sobie dwa najwięk sze tabu ludzkości: kazi-
rodczą miłość i ojcobójstwo. Jeśli nawet prawdą jest, że kazirodztwo 

5 D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997, s. 280.
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prowadziło do zacieśnienia się więzi wewnątrzplemiennych i unie-
możliwiało ekspansję plemienia na nowe te rytoria, to odrodzenie się 
tego procesu w każdej rodzinie ma charakter bardziej baśniowy niż 
realny. Nie prowadzi do faktycznego współży cia seksualnego osób 
najbliżej spokrewnionych, ale jest elementem wszechmocy myśli, 
baśniowym przeżyciem treści wypartych.

Dostojewski zostaje wyróżniony przez Freuda wśród rzeszy po-
dobnych mu chłopców w owej chwili, gdy nie jest jeszcze sławnym 
pi sarzem, ma za sobą dopiero kilka, może kilkanaście lat życia i na 
do datek traci ojca. Przypomina niezapisaną kartę, a  jej późniejsze 
wypełnienie zna jedynie wszechwiedzący narrator. Jest jak mitycz-
ny bohater, którego przyszłość zależy od wykonania tajemniczych, 
niebez piecznych prac. W świecie realnym Dostojewski zdradza, zda-
niem Freuda, objawy nerwicy i paranoi, w równoległym świecie baś-
ni dopiero wyrusza w podróż, aby gdzieś za horyzontem szukać mi-
łości i  szczęścia. W  tym momencie „psychoanalityczny romans” 
Freuda zaczyna zmierzać w kierunku tragedii, bo w świecie za ho-
ryzontem nie istnieje magiczna rzeczywistość, która jak za dotknię-
ciem czarodziej skiej różdżki odmienia przybysza.

Prawdziwy problem pojawia się wtedy, gdy chłopiec ulega pre-
sji zagrożenia i woli przejąć funkcje kobiece, tzn. rolę matki, aby stać 
się obiektem miłości ojca. Jednak i w tym wypadku grozi kastracja, 
zatem zarówno nienawiść, jak i  miłość do ojca ulegają wyparciu. 
Freud re prezentuje pogląd, że również u Dostojewskiego manifestu-
je się chęć przejęcia roli obiektu miłości mężczyzn. Dowodzą tego 
fakty biograficzne i zarazem wątki literackie ukazujące siłę męskich 
przyjaźni, łagodność wobec potencjalnych rywali w  zmaganiach 
o względy kobiet. W tym miejscu łatwo sformułować zarzut niedo-
rzeczności podobnych twierdzeń, zwłaszcza jeśli mowa jest o zmar-
łym pisarzu, który nigdy nie był pacjentem Freuda i w żaden sposób 
nie zwierzał się mu ze swo ich odczuć. Przypomina mi się wtedy film 
Manhattan Woody’ego Allena i scena, kiedy aktorka Diane Keaton 
wyjaśnia reżyserowi i zarazem od twórcy jednej z ról, że jej ukochany 
jamnik stanowi dla niej namiast kę penisa. Łatwość, z jaką przycho-
dzi drwina z teorii Freudowskiej, wynika w kulturze amerykańskiej 
z kiczowatości niektórych przejętych przez nią elementów psycho-

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



69O WIELKOŚCI  MAŁYCH PISARZY

analizy, a zwłaszcza ich oprawy. W Polsce wojna, a potem prześla-
dowania zabiły nie tylko psychoanalizę, ale nawet szukającą jej bli-
skości sztukę prześmiewczą. Warto przeczy tać chociażby esej Pawła 
Dybla opublikowany w „Res Publica Nova” w 1997 roku pod nostal-
gicznym tytułem Urwane ścieżki czyli z dziejów psychoanalizy w Pol-
sce, który porusza m.in. problem utraconego dorobku polskiej szko-
ły psychoanalizy.

Skoro jako laicy odsuniemy na dalszy plan dyskusję o naukowo-
ści lub nienaukowości teorii Freuda i pogodzimy się z  jej hiberna-
cją przez ponad pół wieku, okaże się, że możemy od razu dokonać 
prze skoku do najnowszych tendencji w jej rozumieniu, do teorii bli-
skich myśli Lacana i Starobinskiego, a nawet bardziej radykalnych. 
Powrót pism Freuda o literaturze i sztuce do „obiegu filologicznego” 
rozumiem jako odkrywanie w nich perełek językowych z pograni-
cza prozy i ese ju. W tym kontekście praca o Dostojewskim jest istot-
nie jednym z „psychoanalitycznych romansów” Freuda, a jego tytu-
łowy bohater uwierzytelnia podobne przeżycia ludzi z tłumu. Służy 
on za symbol, który w  jaskrawy i  skondensowany sposób pokazu-
je zdarzenia bardziej powszechne, ale przez to mgliste i roztapiają-
ce się w szarej masie. Mo tyw kastracji nasuwa skojarzenia z obcina-
niem bojarskich bród przez zapatrzonego w dwory europejskie i ich 
gładkolicych mieszkańców ca ra Piotra I. To kulturowe tło w połą-
czeniu z surową rosyjską obycza jowością wzmacnia dodatkowo wy-
obrażenie o bohaterze Freuda. Do stojewski jest małym, niewinnym 
chłopcem w  kraju, którego kultura ulega wpływom „dzikiej” Azji, 
a jednocześnie tym, który szuka w baśniowym, egzotycznym świecie 
mężczyzn pretekstów do uprawia nia gry, hazardu, sztuki.

Freud ma świadomość tego, że teza o  lęku przed kastracją nie 
znaj duje uznania u  większości miłośników dzieł Dostojewskiego 
i w ogóle u osób nieobytych z psychoanalizą, którym trudno przy-
chodzi utożsa mianie genialnego twórcy z  patologiami o  podłożu 
seksualnym. Ta tendencja ma jednak o wiele starsze, romantyczne 
korzenie i  wywodzi się w  prostej linii od cytowanego przez Freu-
da w tekście Niesamowite Ernesta Theodora Amadeusa Hoffmanna. 
Wystarczy wspomnieć o jego noweli Panna de Scudéry i postaci ge-
nialnego złotnika, a zarazem mordercy. Wbrew po zorom Freudow-
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ska koncepcja człowieka i jej odwoływanie się do na zwisk wielkich 
twórców kultury nie wychodzi w pierwszej kolejności od biologizmu 
człowieka, tylko czyni go pochodną ludzkiej duchowo ści. Bodźce fi-
zyczne nabierają znaczenia dopiero dzięki ich interpreta cji przez 
świadomość i  reakcji nieświadomości. Ich miejsce w tym układzie 
determinuje życie ciała. Również u Dostojewskiego konflikt ze świa-
tem zewnętrznym rozgrywa się albo w kontekście usypiania umysłu 
przez mechaniczne czynności hazardzisty, albo za pośrednictwem 
wyrafinowanej postaci gry zwanej sztuką. Także i z nią wiąże się po-
wtarzalność, np. konsekwencja w prowadzeniu wątków, przestrzega-
nie zasad ustalonej poetyki. W  ten sposób genialny umysł zrzuca 
z cia ła chociaż część odpowiedzialności za niepowodzenia w życiu. 
Przy okazji stara się je wychować w świecie literackiej fikcji, którą 
zamie nia często w konserwatywną, angielską szkołę dla chłopców. 
Bicie po rękach i inne kary cielesne rozsadzają skruszony, lecz wciąż 
spragnio ny życia poza dobrem i złem umysł buntownika.

Freud uznaje, że identyfikacja z ojcem ulega w sytuacji Dosto-
jewskiego internalizacji w  ego, przybiera formę superego, przej-
mując od niego dobre i  złe cechy. Jeśli superego ma charakter sa-
dystyczny, ego staje się masochistyczne, nabiera pasywnych cech 
żeńskich. W ego po wstaje poczucie winy, chęć poddania się karze. 
Tak jak u Dostojewskiego: „Chciałeś zabić ojca, aby samemu być oj-
cem. Teraz jesteś ojcem, ale martwym ojcem”6. Gdy śmierć ojca sta-
je się faktem, nerwica przy biera formę epileptycznych ataków, które 
są próbą przeniesienia nie możliwego do przezwyciężenia konfliktu 
psychicznego na płaszczyznę somatyczną. Brak takich ataków pod-
czas zesłania Dostojewskiego na Syberię świadczy, że poczucie winy 
zniknęło po wymierzeniu artyście kary przez cara, czyli symbolicz-
nego ojca wszystkich Rosjan. Dla pod trzymania swoich tez Freud 
przytacza trzy, jego zdaniem, największe dzieła literatury światowej, 
tzn. Króla Edypa Sofoklesa, Hamleta Szekspira i Braci Karamazow 
Dostojewskiego; ich tematem jest taki sam motyw zabójstwa ojca. 
U Dostojewskiego zbrodni dokonuje syn epileptyk, odwzorowujący 
neurotycznego mordercę tkwiącego w pisa rzu. Stąd uwielbienie Do-

6 S. Freud, Dostojewski und die Vatertötung, w: idem, Studienausgabe, t. 10, s. 279.
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stojewskiego dla tego z braci, który bierze na siebie owo brzemię, aby 
uwolnić od niego pozostałych. W tym wypad ku umiera dobry król, 
który inaczej mógłby zostać zdetronizowany przez królewicza. Nie 
ma tutaj kompromisowego rozwiązania, a każ da próba odsunięcia 
ojca kończyłaby się dla syna poczuciem winy, a gdyby w grę wcho-
dziła wrażliwa osobowość twórcy – zapewne rów nież poczuciem 
beznadziejności w świecie bez autorytetów.

Badania nad estetyką melancholii, które zmierzają do opisu 
poety ki dzieł ukształtowanych przez libido, mogłyby tu okazać się 
wielce pomocne, jednak Freud akcentował biograficzny charakter 
rozprawy. „Psychoanalityczny romans” Freuda rozgrywa się w Ro-
sji Dostojew skiego, a  nie w  fikcyjnej rzeczywistości jego dzieł, jak 
w pracy o Gradivie Jensena. Można powiedzieć, że rywalizacja z oj-
cem o miłość mat ki i do matki, walka o względy innych kobiet, to 
wszystko wydarzyło się naprawdę, w czasie rzeczywistym. Było za-
tem zgodne z zasadą trzech jedności: miejsca, czasu i akcji, gdyż do-
tyczyło Dostojewskie go tylko wtedy, gdy uczestniczył w akcji swo-
jego romansu osobiście. Przeniesienie konfliktów wewnętrznych do 
dzieł zburzyło harmonię trzech jedności, ale zarazem umożliwiło 
powtarzalność tego, co Dosto jewski mógł przeżyć tylko raz. Świa-
domość istnienia dużej liczby te kstów pisarza, w których jego życie 
rozgrywa się jednocześnie w wie lu kontekstach, spowodowała po-
wstanie rzeczywistości wirtualnej. Wirtualny Dostojewski zysku-
je możliwość wyzbywania się cech ego na rzecz id, czasem super-
ego. W rozprawie Freuda wydaje się chwila mi reprezentować każdą 
z tych instancji z osobna, a najchętniej id, które skłania go do pro-
wadzenia gry z całym światem – od hazardu aż po fikcję literacką. 
Na przykład student Raskolnikow w  Zbrodni i  ka rze staje się jed-
ną z postaci, które mogą uchodzić za kwintesencję popędu śmier-
ci. Kiedy roztrzaskuje siekierą głowę staruszki, duch Dostojewskie-
go czuwa, aby instynkt znalazł usprawiedliwienie dla czynu zabójcy. 
Początkowo zbrodnia Raskolnikowa przypomina trochę próbę prze-
konania się, czy istnieje świat poza dobrem i poza złem. Rozpra wa 
Freuda pochodzi z takiego właśnie świata. Na pierwszy plan wysu-
wa się w niej tabu i chęć jego naruszenia. Poczucie winy i pragnienie 
kary nie wynikają z pobudek religijnych czy moralnych, lecz ze świa-
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domości fizycznej utraty ojca wskutek jego psychicznego zabójstwa 
przez syna. „Psychoanalityczny romans” i zarazem kryminał Freu-
da rozgrywa się w trójkącie syn – ojciec – matka. Cokolwiek dzieje 
się w obrębie ich relacji, swą wagę ujawnia nie jako powszechna wie-
dza, czym jest dobro i zło, ale dobro i zło w rozumieniu każdej z tych 
trzech postaci.

Wierny temu założeniu układ rozprawy może sugerować, że 
Freud propaguje relatywizm moralny, podobnie jak główny zarzut 
Kościoła wobec psychoanalizy dotyczy jej rzekomego panseksua-
lizmu. Wynika to z pewnością z silnego sprzężenia tego, co biolo-
giczne, z tym, co duchowe. Prymat ducha nad ciałem przestaje być 
widoczny, gdy zaczyna dominować sfera popędowa. W wypadku ar-
tysty ujawnia się dodatkowo pewnego rodzaju napięcie między in-
stynktem a natchnieniem. Wynika ono oczywiście z niewymiernej 
war tości geniuszu. Dzieło Freuda wiąże ten niepokojący przeciętne-
go śmiertelnika wyższy stan umysłu z trywialną, bo powszechną hi-
storią konfliktów edypalnych. Takie zestawienie przywodzi na myśl 
powieść Książę i  żebrak, w której napięcie dramatyczne wynika ze 
zamiany ról. Towarzyszy temu pytanie, kim stałbym się na miejscu 
Dostojewskie go, gdyby dane mi było doświadczyć na własnej skórze 
blasków i cieni ksią żęcego życia.

Freud nawiązuje na końcu swojej rozprawy do najgorszej przypa-
dłości Dostojewskiego, a mianowicie do hazardu, który stał się dla 
ar tysty formą masochistycznej kary za patologiczne myśli. Im wię-
cej pi sarz przegrywał, tym bardziej przeklinali go bliscy i tym więk-
szy spokój czerpał z ich przekleństw, gdyż z całej duszy pragnął kary. 
Freud pokazuje analogię do tego procesu w zbiorze trzech nowel Ste-
fana Zweiga Zamęt uczuć (Die Verwirrung der Gefühle, 1927); pisarz 
ten również poświęcił Dostojewskiemu osobne studium. W  dziele 
Zweiga pojawia się postać młodzieńca, którego odwodzi od hazar-
du dojrzała kobieta. Z  zachwytu dla zmysłowości jego rąk oddaje 
mu się w zamian za niespełnioną obietnicę, że młodzieniec zrezyg-
nuje z wizyt w kasy nie. Nałóg kończy się dla niego jednak samobój-
stwem. Motyw ów, opi sany przez Freuda za Zweigiem, z artystyczne-
go punktu widzenia jest bardzo widowiskowy. Dlatego powielają go 
liczne filmy. Jego skrajny wariant to wietnamska odmiana rosyjskiej 
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ruletki. Uczestnik takiej gry przykłada sobie do głowy lufę rewolwe-
ru, w którego bębenku jest tyl ko jedna kula. Potem naciska spust. 
W nagrodzonym wieloma Oscara mi filmie Łowca jeleni z 1978 roku 
były amerykański żołnierz, którego umysł nękają koszmary wojny, 
zostaje uczestnikiem takiej gry. Mimo upływu dziesięcioleci i  wy-
miany poetyk jego hazard nie ma nic wspól nego z chęcią zysku, po-
dobnie jak hazard Dostojewskiego. W trakcie monotonnej gry czło-
wiek staje się półautomatem i reaguje tylko na bo dziec zwycięstwa 
lub porażki. Hazard upraszcza świat do granic możliwości i to spra-
wia jego uczestnikom przyjemność. Łączy się z nią świadomość, że 
o krok dalej rozciąga się świat, w którym żyją już tylko smoki, a jedy-
nym wyborem staje się życie lub śmierć. Przypomina się tutaj stary 
żydowski dowcip: pewnego dnia przybiega do rabina młodzieniec, 
żaląc się, że biorą go do wojska i znalazł się w sytuacji bez wyjścia. 
„Ty się nie przejmuj”, mówi do niego rabin. „Zawsze jest jakieś wyj-
ście. Albo cię wezmą do wojska, albo nie. Jak cię nie we zmą, to do-
brze, ale jak cię wezmą, to też dobrze, bo masz wybór. Al bo trafisz na 
tyły, albo wezmą cię na pierwszą linię. Jak trafisz na ty ły, to dobrze, 
jak na front – to też dobrze, bo masz wybór. Albo zginiesz, albo bę-
dziesz żył. Jak będziesz żył, to dobrze, ale jak zginiesz, to też dobrze, 
bo będziesz miał wybór. Albo pójdziesz do piekła, albo do nieba”. 
W ten sposób mądry rabin pocieszył młodzieńca, ponieważ pokazał, 
że zawsze istnieje jakiś wybór. W odróżnieniu od tej historii, w któ-
rej każdy wybór jest dobry, bo oznacza coś nowego, hazard ozna-
cza podejmowanie wciąż tych samych, wyniszczających decyzji. Ten 
przymus powtarzania zła otumania hazardzistę i czyni z niego kozła 
ofiarnego własnej słabości.

Według Freuda hazard jest zastępczą for mą onanii, gry miłos-
nej z własnym ciałem. W obydwu wypadkach do chodzi do głosu po-
dobny kompleks winy i potrzeba kary. Klasyczna psychoanaliza wią-
że każdą ciężką nerwicę z pewnym wpływem samozaspokajania się 
w okresie dojrzewania, a rolę ojca w tłumieniu tego popędu Freud 
uznaje za decydującą. Zbliżony mechanizm można by również do-
strzec w  przypadku Dostojewskiego. Skojarzenie Freuda wiąże się 
zapewne z ruchami frykcyjnymi i ich powtarzalnością. Dzia ła tutaj 
podobny mechanizm jak w sytuacji osoby, która słyszy w nocy przez 
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ścianę rytmiczne skrzypienie czyjegoś łóżka. Ten dźwięk także wy-
wołuje skojarzenie z aktem płciowym, chociaż wytwarzają go sprę-
żyny bezpłciowego urządzenia. Oczywiście skojarzenia tego typu 
można rozwijać dalej. Współczesny film wykorzystuje różne zastęp-
cze formy nadawania treści podtekstu erotycznego: sceny ugniata-
nia cia sta, gry na fortepianie, rzeźbienia glinianych naczyń. Hazard 
tym róż ni się od tych rytmicznych czynności, że nie zawiera w so-
bie czyn nika twórczego. Zarazem nie jest jedną z wielu codziennych, 
mechanicznych czynności, jak np. jazda samochodem, gdyż wiąże 
się z nim nadzieja cudownej odmiany losu. Złudzenie bliskiej wy-
granej jest tu taj głównym bodźcem działania, podczas gdy w  co-
dziennym życiu powtarzalność czynności prowadzi do realizacji za-
łożonego i realistycz nego celu.

Wykorzystywanie przez Freuda rytmu czynności do kojarzenia 
ich ze sferą popędową i  seksem nie byłoby niczym nowym wobec 
dorob ku literatury erotycznej, a zwłaszcza poezji, gdyby nie podsta-
wowa różnica. Freud pokazuje, że rytmiczność czynności o  pod-
tekście ero tycznym może prowadzić, i najczęściej prowadzi, nie do 
wzrostu po czucia własnej siły, który ciekawie opisuje Erich Fromm 
w  Ucieczce od wolności7, lecz do niszczącej indywidualizacji, po-
woli zabijającej tego, kto z rytmu hazardu, gry, sztuki uczynił spo-
sób na życie. Jeśli ist nieją tu jakiekolwiek podobieństwa do onanii, 
o której pisze Freud, to jednym ze skutków tych wszystkich rodzajów 
gry jest rezygnacja ze spontanicznego związku z ludźmi i w ogóle ze 
światem, jako że gra an gażuje całkowicie ciało, a  jej reguły zajmu-
ją umysł. Nadużywane le karstwo staje się trucizną, a następne daw-
ki powoli zatrzymują ruch i  zmierzają do całkowitego wygaszenia 
rytmu. Praca Freuda zawiera podobny mechanizm, który skrywa się 
w jej poetyce. Freud powraca obsesyjnie do kompleksu kastracyjne-
go i tabu zabójstwa ojca. Wybie ra kolejne fakty biograficzne i łączy je 
z teorią popędów. Jak refren po wracają dowody na poparcie władzy 
popędu śmierci, poczucia winy i pragnienia kary. Zbrodnia Dosto-
jewskiego dokonuje się w świecie wszechmocy myśli, gdzie magicz-

7 Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1998,  
s. 44.
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ne siły wyręczają słowa. Karą są sy zyfowe prace, czyli beznadziejne 
wędrówki od kasyna do kasyna. Któryś już raz wielki pisarz okazuje 
się małym człowiekiem.

Wątek poruszony w  pracy o  Dostojewskim znajduje swo-
ją konty nuację w  rozprawie Wspomnienie z  dzieciństwa w  „Poezji 
i  prawdzie” (Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung und Wahrheit“, 
1917). Freud odnosi się w  niej do najwcześniejszego zdarzenia 
z  dzieciństwa Goe thego, zanotowanego we wspomnieniach poety. 
Pewnego popołudnia, gdy miał mniej niż cztery lata, wyrzucił przez 
okno mnóstwo naczyń, które potłukły się na bruku ulicy. Świadkami 
tego zdarzenia byli sąsie dzi rodziny. Bili brawo i zachęcali malca do 
dalszej zabawy. Trywial ne zdarzenia, jakich jest wiele w biografiach 
zwykłych ludzi, nabiera ją tu nowego wymiaru. Po pierwsze dotyczą 
pisarza, po drugie kogoś, kto wspomina o  nich w  swym autobio-
graficznym dziele, dzięki czemu stają się one elementem zbiorowej 
świadomości. Epizod, który w  in nej sytuacji zasługiwałby najwy-
żej na zabawny komentarz, służy Freu dowi jako materiał do rekon-
strukcji wewnętrznego świata przyszłego poety. W odróżnieniu od 
historii o Leonardzie Freudowski Goethe po zostaje w rozprawie ma-
łym chłopcem. Poza wskazaniem źródła infor macji o wspomnieniu 
z dzieciństwa praca nie wkracza w dorosłe życie Goethego. O atrak-
cyjności tematu decyduje zatem nie zdarzenie z  wyrzucaniem na-
czyń, ale świadomość istnienia przyszłej twórczości pisarza, mimo iż 
ta pozostaje w tekście Wspomnienie z dzieciństwa w „Poezji i praw-
dzie” zupełnie nieobecna.

Freud uważa, że zapamiętane zdarzenie z  najwcześniejszego 
dzie ciństwa jest z pewnością najważniejszym epizodem tego okresu. 
W hi storii z Poezji i prawdy może więc chodzić o wydarzenie mają-
ce wpływ na późniejsze życie Goethego, jednak nie da się zbadać pi-
sarza jak pa cjenta, z którym lekarz przeprowadza wywiad. Pozostaje 
więc interpre tacja słowa pisanego, o ile istnieją wystarczające źródła. 
Sprawa Goe thego opierała się początkowo na wątłych podstawach, 
toteż Freud porzucił na dłuższy czas rozważania na ten temat. Powró-
cił do niej do piero pod wpływem podobnej historii jego dwudziesto-
siedmioletniego pacjenta, któremu konflikt z  matką zniweczył ży-
cie uczuciowe i próby usamodzielnienia się. Konflikt ten rozpoczął 
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się, gdy mężczyzna był czteroletnim chłopcem, a jego matka urodzi-
ła drugiego syna. Odtąd musiała dzielić swoją miłość między dwóch 
synów, dlatego starszy z nich stał się zaborczy i krnąbrny. Po latach 
zawiść do młodszego bra ta pozornie minęła, lecz pacjentowi zdarzy-
ło się okrutnie potraktować kochane dotąd przez niego zwierzęta – psa 
i ptaki. Freud zinterpreto wał to jako pogłos dawnego wrogiego na-
stawienia do młodszego bra ta. Zarazem pacjent wyznał, że wyrzucił 
wtedy przez okno na ulicę wszystkie naczynia, jakie miał pod ręką. 
Pojawiła się więc wyrazista analogia, choć pacjent był innej naro-
dowości i nie czytał autobiografii Goethego. Z tego względu Freud 
rozważa w dalszej części tekstu sto sunek poety do jego rodzeństwa. 
Dwóch braci i dwie siostry Goethego zmarły przedwcześnie. Z uwa-
gi na różnicę wieku przedmiotem zazdro ści małego Wolfganga mógł 
być, zdaniem Freuda, jedynie Hermann, który zmarł w wieku sze- 
ściu lat. Goethe był wtedy dziesięciolatkiem. Według relacji matki 
poety Wolfgang nie uronił ani jednej łzy. Pobiegł tylko po swoje no-
tatki i stwierdził, że chciał z nich uczyć brata różnych rzeczy. Pragnął 
w ten sposób okazać mu swoją wyższość.

Ta wizja małego, zazdrosnego chłopca, niezbyt pochlebna dla 
wiel kiego pisarza, bezpośrednio nie wnosi zbyt dużo do wiedzy 
o  dorobku Goethego, którego biografia interesowała zresztą wie-
lu innych psychoanalityków, z  współczesnych należałoby wymie-
nić Carla Pietzckera. Pozwala natomiast odszukać podobne motywy 
w utworach pisarza i rozważyć, czy infantylizm dziecka przenosi się 
w jakimś stopniu na dojrzałego poetę. Można wtedy zapytać za Fry-
derykiem Schillerem, jak wpływa to na naiwność poety, a jak na jego 
sentymentalizm, lub też po dążyć śladem Carla Gustava Junga i za-
stanowić się nad wpływem dzie ciństwa na postawy ekstrawertycz-
ne i introwertyczne w literaturze. W tym miejscu pojawia się bezpo-
średni związek między treściami wypartymi a estetyką dzieła sztuki.

Dla Freuda istnieje oczywiste podobieństwo między przeżyciem 
jego pacjenta a  zapisem z  Poezji i  prawdy. W  obydwu wypadkach 
cho dzi o  „działanie magiczne”, mające wyrażać dziecięce życzenie 
usunię cia intruza lub konkurenta. Bicie naczyń jest czynnością przy-
jemną, ale zarazem dziecko wie, że postępuje źle i  spotka je kara. 
Celowo chce pokazać się od złej strony. Dlaczego jednak wyrzuca 
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naczynia przez okno, zamiast cisnąć nimi po prostu o podłogę? Po-
nieważ chce, wedle Freuda, w podobny sposób usunąć przez okno 
swoje rodzeństwo. Na poparcie tych tez Freud przytacza historię in-
nego pacjenta, najstarsze go z dziewiątki rodzeństwa. Jeden z braci 
przyszedł na świat trzy i pół roku po jego narodzinach. Z tego powo-
du pacjent zaczął pewnego dnia wyrzucać przez okno różne przed-
mioty. Wspomniał też natychmiast, że gdy w wieku dwóch lat noco-
wał z rodzicami w czasie podróży w jed nym z hoteli, zaczął w nocy 
bardzo głośno krzyczeć i ojciec musiał go uderzyć. Freud nie uważa 
związku zapamiętanych zdarzeń za przypad kowy. Niszczenie naczyń 
jest formą egzekucji, którą zazdrosne dziec ko wykonuje na swoim 
rodzeństwie8. Pacjent widział w  hotelu najprawdopodobniej akt 
płciowy rodziców. W życiu Goethego opisanym w Poezji i prawdzie 
śmierć brata spowodowała, że Wolfgang pozostał faworytem swo-
jej matki. Zachował w sobie także zaborczość wobec świata, co za-
decydowało o sile przebicia poety i przyniosło mu sukces w doro-
słym życiu.

Historie opowiedziane przez Freuda w kolejnych odsłonach jego 
„psychoanalitycznego romansu” pokazują bohaterów, którzy zmaga-
ją się o pierwszeństwo w uczuciach innych ludzi. Chcą je zdobyć dla 
sie bie, a gdy okazuje się to niemożliwe, bo w grę wchodzi miłość do 
tej samej płci, śmierć ojca lub brata, wtedy uświadamiają sobie wy-
soką cenę własnych roszczeń. Jest już jednak za późno, aby zapo-
mnieć o  młodzieńczym spotkaniu z  groźnym bóstwem, o  którym 
pisał Fryde ryk Nietzsche. Cokolwiek znaczyło to bóstwo dla Dosto-
jewskiego czy Goethego, przekonało ich niewątpliwie, że muszą po-
święcić całe życie pisaniu, inaczej nigdy nie zdołają odpocząć od sa-
mych siebie. 

8 S. Freud, Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung und Wahrheit“, w: idem, Stu-
dienausgabe, t. 10, s. 263.
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O „psychoanalitycznym romansie”  

Freuda i Gradivy

Gdyby ktoś ustawił pewnego razu rzeźby bogiń różnych religii 
i  mito logii w  jednym szeregu, a  potem kazał je porównać współ-
czesnemu estecie i znawcy kobiet, ten z pewnością załamałby ręce. 
Sztuka sakral na, niezależnie od miejsca swojego pochodzenia, za-
zwyczaj deformo wała ciała czczonych bogiń. Niektóre rzeźby We-
nus wyobrażają otyłą kobietę o napęczniałych piersiach, a jej wygięte 
nogi ledwo utrzymują ciężar zwalistego ciała. Egipską opiekunkę no-
worodków Tauret rzeź biono jako ciężarną hipopotamicę, natomiast 
Majowie przedstawiali boginię deszczu Ixchel jako obrzydliwą ko-
bietę z  wężem na głowie za miast warkocza. Podobnie rzecz miała 
się z hetycką boginią płodności, a  także wielorękimi bóstwami in-
dyjskimi, wreszcie zaś z pokracznymi statuetkami z Afryki i Gwinei. 
Szczyt stanowi tu niewątpliwie poczwa ra w kształcie kobyły z obwi-
słymi piersiami i głową ni to orła, ni to człowieka, krótko mówiąc, 
gwinejska bogini płodności o imieniu Nimba. Na tle owej zadziwia-
jąco obfitej masy zdeformowanych kobiecych ciał wyróżniają się do 
dziś rzeźby z Chin oraz antycznej Grecji i Rzy mu. Wyszukane gatun-
ki kamieni lub korali pozwalały na wykonanie pełnych gracji posta-
ci, takich jak np. buddyjska bogini miłosierdzia Kuan-in czy też grec- 
ka Gradiva.

Ten rodzaj estetyki legł u  podstaw najobszerniejszego tekstu 
Freu da poświęconego literaturze: Obłęd i marzenia senne w „Gradi-
vie” W. Jensena (Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“). 
Roz prawa ta, napisana w 1906 roku, stanowi też pierwszą pełną ana-
lizę kon kretnego dzieła. Freud zaczyna ją od krótkiego streszczenia 
swojej te orii marzeń sennych jako zwierciadła teraźniejszych kon-
fliktów na jawie. Nie wyklucza przy tym całkowicie ich wpływu na 
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przyszłość, bo jeśli sen jest spełnionym życzeniem, to śniący będzie 
dążył do jego późniejszego spełnienia również na jawie. Freud ze-
stawia te poglądy, bliskie starożytnym, poetom i mądrości ludowej, 
ze stanowiskiem em pirycznej nauki, której odmawia w  tej kwestii 
nieomylności. Dla zilustrowania współzależności między marzenia-
mi sennymi a „snami na jawie” sięga po nowelę Wilhelma Jensena, 
pompejańską fantazję na temat młodego archeologa i reliefu przed-
stawiającego Gradivę. Był to wówczas tekst nowy, gdyż ukazał się 
w 1903 roku, więc konieczne stało się za mieszczenie jego obszerne-
go streszczenia. Nie bez wpływu na wybór tematu była postać Gra-
divy, ulotnego zjawiska, zapewne łączą cego w sobie cechy wielu zna-
nych Freudowi kobiet: Lou Andreas-Salomé, Hildy Doolittle, żony 
Marty, córki Anny, w  końcu pierwszej pa cjentki – Berty Pappen-
heim, nazywanej Anną O.

Gradiva była kwintesencją kobiecości, która usuwała na dalszy 
plan obłęd, pokrewieństwo, pożądanie wynikające z  tych wszyst-
kich relacji. Jeżeli to prawda, że czasem jedna scena lub nawet jed-
no słowo skłaniają pisarzy do tworzenia powieści, to Gradiva wpły-
nęła tak nie tylko na Jensena, lecz i na Freuda – poznał on tę historię 
za po średnictwem Junga, a potem przez lata miał w swoim gabinecie 
płasko rzeźbę tej tajemniczej kobiety. Gradiva była wprawdzie dale-
ka od hi sterii czy paranoi, które Freud widywał codziennie u swoich 
pacjentek, za to jej obecność wzmagała stany paranoidalne u innej 
osoby, głów nego bohatera powieści Jensena – Hanolda. Po lekturze 
tekstu Freud stanął z pewnością przed pytaniem o istotę tego mo-
tywu, któremu warto było poświęcić całe dzieło, a nawet życie. „Psy-
choanalityczny romans” Freuda osiąga dzięki tej historii punkt kul-
minacyjny. Jak w dziele Josepha von Eichendorffa Posąg z marmuru 
(Das Marmorbild) ożywa nagle martwy kamień i staje się człowiek.

Bohater Jensena, archeolog Norbert Hanold, trafia w  zbiorze 
anty ków na relief postaci młodej dziewczyny, która stąpa łagod-
nie w cha rakterystyczny tylko dla siebie sposób. Hanold odnajdu-
je w niej coś teraźniejszego; zachwyca go zwłaszcza sposób, w jaki 
dziewczyna stawia kroki. Archeolog zastanawia się, czy w ten sposób 
porusza się jakakolwiek inna kobieta na świecie. Obserwacja ludzi 
w mieście prze konuje go, że krok Gradivy jest niepowtarzalny. Po-
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tem Hanold ma sen o wybuchu Wezuwiusza i zagładzie Pompejów. 
Widzi tam Gradivę i uświadamia sobie, że jest również mieszkańcem 
tego starożytne go miasta. Gdy dziewczyna układa się na stopniach 
świątyni, pokrywają ją popioły. Po przebudzeniu Hanold jest prze-
konany o prawdzi wości wyśnionej historii. Wydaje mu się, że przez 
okno dostrzega kobietę poruszającą się podobnie jak Gradiva, która 
jednak znika mu z oczu. Hanold decyduje się na podróż do Włoch.

W tym momencie Freud przerywa streszczenie i analizuje wstęp-
nie postać głównego bohatera. Pomija przy tym rolę autora. Traktuje 
Hanolda jak przypadek faktycznie żyjącego człowieka, którego moż-
na poddać psychoanalizie mimo świadomości jego istnienia w fikcji 
lite rackiej. Freud wykorzystuje zatem psychoanalizę nie jako meto-
dę leczenia, lecz do analizy tekstu przedstawiającego neurotyczne-
go bo hatera. Wybiera do tego celu motyw rzeźbiarski, który pojawia 
się wcześniej wielokrotnie w literaturze romantycznej, np. u Josepha 
von Eichendorffa w Posągu z marmuru. W kontynuacji streszczenia 
Freud opisuje podróż bohatera do ruin Pompejów, gdzie dostrze-
ga idącą Gradivę i podobnie jak czytelnik zmaga się z niepewnoś-
cią, czy chodzi tu o  ży wą istotę, czy raczej o  zjawisko. Kiedy Ha-
nold zwraca się do niej po łacinie, dziewczyna prosi, aby mówił 
po niemiecku. Podczas kolejne go spotkania okazuje się, że Gradi-
va naprawdę nazywa się Zoë (czyli Życie). Wtedy Norbert pojmuje, 
że przypadkowo spotkał dziewczynę, którą jako dziecko znał i ko-
chał niegdyś z  wzajemnością. Nagle dwa tysiące lat historii wyda-
ją się jedynie osobistym dystansem do zapo mnianej historii sprzed 
lat. Krok Gradivy był krokiem Zoë, a ona gra ła przez pewien czas ta-
jemniczą postać z reliefu, aby znów – nawet przypadkowo – stać się 
przez chwilę obiektem zainteresowania Hanol da. Freud dostrzega 
w zapomnieniu bohatera element wyparcia, nieja sny ślad z przeszło-
ści czeka bowiem na odpowiednią chwilę, by po wrócić jako uczucie 
o charakterze erotycznym. Wypieranie go wzmaga jedynie jego co-
raz silniejsze nawroty, ujawniające się podczas poszu kiwań reliefu. 
Przyznanie się do znajomości z Zoë oznacza kres para noicznej obse-
sji i zakończenie poszukiwań.

Freuda zafascynowała w historii Jensena symbolika zastygłego 
świata pokrytego popiołami, po setkach lat powracającego do histo-
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rii, mimo iż Wezuwiusz mógł go wyprzeć z ludzkiej pamięci na za-
wsze. Przypomina to mechanizm wyparcia, którym posługuje się 
psychoana liza. Historia Pompejów powraca potem także w  histo-
rii człowieka-szczura w 1909 roku. Podobną podróż do antycznego 
świata, a w rzeczy wistości wyprawę do świata ahistorycznego, opi-
suje w znanej powie ści z 1988 roku Ostatni świat (Die letzte Welt) 
austriacki pisarz Christoph Ransmayr. Odległe czasowo perspekty-
wy narracyjne zachodzą na sie bie w płynny sposób, począwszy od 
rzeczywistości Metamorfoz Owi diusza, a skończywszy na wewnętrz-
nym świecie bohatera Ransmayra – Cotty. Jego diagnoza, uzasad-
niająca sens istnienia świata w  jedyny możliwy sposób: jako feno-
menu estetycznego, pasuje do koncepcji Freudowskiej, w  której 
objaśnieniu poddaje się tylko to, co można wy razić językiem psy-
choanalitycznej mitopoezji. Cokolwiek istnieje al bo jest symbolem 
lub mitem, albo wywodzi się z symbolu bądź mitu, albo wreszcie po-
zwala się objaśnić za pośrednictwem symboli lub mi tów. W ten spo-
sób można przynajmniej częściowo kontrolować podróż do wnętrza 
ludzkiej duszy, a tak naprawdę oznacza ona wyprawę w głąb arche-
typicznych wyobrażeń całej ludzkości. Joseph Conrad opisał jej nie-
kontrolowaną wersję w Jądrze ciemności.

Praca Freuda jest dodatkowo dalekim pogłosem romantycznego 
kultu Wenus, o którym ciekawą, psychoanalityczną rozprawę napisał 
Hartmut Böhme1. Zgodnie z klasyczną interpretacją marzeń sennych 
identyfikuje on jako symbole waginalne to, co romantycy okreś- 
lali mianem łona ziemi, a zatem podziemny świat jaskiń. Zauważ-
my, że w pompejańskiej historii Jensena zagłada przychodzi z tego 
właśnie świata, a  reprezentuje go wielka dziura w  ziemi nazwana 
Wezuwiuszem. Przypo mina to również germańskie mity o  matce-
-rodzicielce, która daje i odbiera życie. Böhme poświęca wiele miej-
sca bohaterowi Eichendorffa z Posągu z  marmuru, artyście Florio. 
Jego dojrzewanie wiąże się z wyborem między demoniczną Wenus 
a aseksualną postacią o imie niu Bianca, przypominającą kult maryj-
ny. Na tej podstawie Böhme do chodzi do wniosku, że boskość ro-

1 Por. H. Böhme, Romantische Adoleszenzkrisen, „Text & Kontext” 1981, No. 10,  
s. 133–176.
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mantycznej natury wynikała ze sprzecznych cech tkwiących w ko-
biecie – z  jednej strony popęd i  agre sywność kochanki, z  drugiej 
wyobrażenie ziemi jako archaicznego cia ła matki-żywicielki. Uświę-
cenie archaicznej matki-ziemi i  włączenie jej do kultu Wenus sta-
nowi w  istocie realizację równie archaicznych, przededypalnych 
pragnień mężczyzn. Kochanka i  matka w  jednej po staci skrywają 
się w symbolice waginalnej, którą Freud określi później w rozpra-
wie o  Piaskunie Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna mianem 
„niesamowitego”. Freud ulega w swojej pracy antycznej wizji świa-
ta – w  niej sny skry wają przyszłe znaczenia, a  natura ma, podob-
nie jak świat nieożywio ny, charakter animistyczny. Dlatego możliwe 
staje się ożywienie ka mienia czy zanik chronologii. Czas objawia się 
u Freuda jako naturalne i zarazem niezmierzalne tło zdarzeń, tole-
ruje przeto ich równoczesność. Bohater Jensena podejrzewa, że żyje 
w dwóch światach, z których ten antyczny jest prawdziwszy od te-
raźniejszego, gdyż wiąże w sobie nie obecne już później uczucie mi-
łości do kobiety.

Pierwszy rozdział rozprawy Freuda o  noweli Jensena zawie-
ra streszczenie wraz ze wstępnymi tezami dotyczącymi portre-
tu psycho logicznego głównego bohatera. Trzy kolejne rozdziały są 
rozwinięciem tez i  wskazaniem na analogie między intuicją poety 
a doświadcze niami klinicznymi. Freud nazywa nawet dzieło Jense-
na „studium psy chiatrycznym”2 i  zdaje się usuwać przepaść mię-
dzy żywymi, lecz nieobecnymi ludźmi (np. pozbawionymi jasności 
umysłu pacjentami) a fikcyjnymi, obecnymi w tekstach postaciami 
literackimi. To bardzo ważny element poetyki jego tekstu. W obli-
czu zatarcia granicy mię dzy światem istot żywych i fikcją wrażenie 
staje się dostatecznie silne, by spełniona została zasada progu este-
tycznego, której ideę można od naleźć u Gustava Theodora Fechne-
ra w jego Wstępie do estetyki (Vorschule der Ästhetik) z 1876 roku. 
Freud odwraca w ten sposób układ zaproponowany przez Jensena, 
nadając jego bohaterom pozór większego prawdopodo bieństwa psy-
chologicznego. Właśnie tak fikcja staje się pod piórem psychoanali-

2 S. Freud, Der Wahn und die Träume in W. Jensens „Gradiva“, w: idem, Studien-
ausgabe, t. 10, Frankfurt am Main 1989, s. 44.
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tyka przypadkiem z pogranicza paranoi i marzenia senne go. Freud 
przekracza próg, do którego nie dochodzi Jensen, gdyż musiałby zre-
zygnować z konwencji gatunku literackiego.

„Psychoanalityczny romans” Freuda dopuszcza dwie płaszczy-
zny narracji – pierwsza jest kliszą wersji Jensena, druga rozciąga się 
w  świecie powtarzalnych procesów psychicznych, obejmuje wie-
lu lu dzi, których wypadkowymi są Hanold i Gradiva. W tym sen-
sie druga płaszczyzna dostarcza wielości wrażeń obcej czystej fikcji, 
ponieważ podkreślając podobieństwo stanów paranoidalnych Ha-
nolda do podob nych stanów uśpionych w każdym człowieku, Freud 
realizuje drugą ważną zasadę przeżycia estetycznego, zasadę stop-
niowania lub wielo ści wrażeń. Wynika ona z początkowej sympatii 
do postaci fikcyjnej, niepostrzeżenie przekształcającej się w jednego 
z ludzi. Freud przestrzega tutaj tak jak Jensen kolejnej zasady estety-
ki, a mianowicie jed ności w wielości: omawiana kolejność poszcze-
gólnych zdarzeń odpo wiada konsekwencją sztuce, w której strzelba 
zawieszona na ścianie musi w końcu wypalić. Po drugie Freud dba 
w swoich wywodach o brak przeciwieństw w psychoanalizie postaci 
Gradivy i Hanolda, bo sprzeczne wyobrażenia dają zawsze mniejszą 
satysfakcję estetyczną. To decyduje o  jedności i  jasności całej pra-
cy. Freud przestrzega wreszcie innej zasady przeżycia estetycznego, 
nazywanej zasadą asocjacji, jako że stara się odszukiwać właściwo-
ści tekstu, które nie są dane bez pośrednio, np. kompleksy edypal-
ne itd. W ten sposób rozprawa Freu da wykracza poza psychoanalizę 
wnętrza bohatera i usprawiedliwia ist nienie fenomenu estetycznego, 
w tym wypadku postaci o imieniu Hanold.

Freud uznaje poetów za „prekursorów nauki” i „naukowej psycho-
logii”3. Dlatego nie rezygnuje z  pojęcia Jensena „obłęd” (Wahn), 
zwłaszcza że przypadek Hanolda nie zmienia go zewnętrznie, lecz 
odmienia tylko jego duszę. Freud przyznaje także, że pasuje ono le-
piej do przypadku bohatera niż uznanie zamiłowania Hanolda do 
stóp Zoë za czystą postać fetyszyzmu. Próba ożywienia postaci z re-
liefu ukazu je wyparty do nieświadomości stosunek Hanolda do płci 
odmiennej i  do erotyki, znanej mu jedynie dzięki Zoë. Relief tra-

3 Ibidem, s. 43.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



85O „PSYCHOANALIT YCZNYM ROMANSIE”  FREUDA I  GRADIVY 

ci charakter eks ponatu archeologicznego w owej chwili, gdy Hanold 
stara się odnaleźć podobny sposób stawiania kroków u kobiet na uli-
cy. Porażka staje się początkowo pretekstem do wyciszenia pragnień, 
które jedynie wzma gają obłęd. Przypomina to Pojedynek Josepha 
Conrada. Dwóch napole ońskich huzarów pojedynkuje się przez 
całe życie, chociaż żaden z nich nie wie do końca, jaki jest powód 
pojedynku. Każde kolejne starcie za kończone zranieniem jednego 
z przeciwników pcha ich do następnej walki, nawet jeśli mija wie-
le lat i kończą się wojny w różnych częś ciach Europy. Hanold zdaje 
się również nie wiedzieć, po co szuka na ulicy kogoś podobnego do 
Gradivy. Wie przecież, że odnajdzie ją tylko w ruinach Pompejów; 
nie wie za to, że ten daleki świat jest mu za razem tak bliski, a anty-
czne miasto skrywa tajemnice przyjaźni z dzie ciństwa. Znów docho-
dzi do głosu „niesamowite”: tak jak w Pojedyn ku Josepha Conrada 
dwóch pozornie odmiennych mężczyzn łączy coś bliskiego, tzn. fał-
szywie pojęte poczucie honoru, tak u Jensena wią że bohaterów daw-
ne, zapomniane przez Hanolda uczucie.

Freuda zadziwia fakt, że Jensen przedstawia objawy choroby Ha-
nolda równie realistycznie, jak czerpiący z  życia klinicyści, którzy 
na dodatek uważają swoje obserwacje za coś zupełnie nowego. We 
śnie archeolog uznaje Zoë za pompejankę, siebie zaś przenosi w da-
leką przeszłość, z dala od osób, przed którymi mógłby się skompro-
mitować. Sprowadza kobietę do roli reliefu i w ten sposób zastępu-
je swój lęk przed seksualnością pobudzeniem archeologa-odkrywcy. 
Marzenie o Gradivie staje się patologicznym wariantem snu, który 
jest „fizjolo gicznym szaleństwem każdego normalnego człowieka”4. 
Przemiana Gradivy w Zoë oznacza uwolnienie z obłędu. Mamy tu za-
tem do czy nienia z zastępczym zaspokojeniem popędu seksualnego, 
tak jak w przypadku Leonarda da Vinci. Różnica polega na powrocie 
do nor malności, co nie oznacza rozstania się z profesją archeologa. 
Hanold Jensena uwalnia się od obłędu, Hanold Freuda pozbywa się 
lęku przed seksualnością i stanu paranoidalnego. W pierwszej wersji 
sugestywność historii wynika z jej niedopowiedzeń, a napięcie kon-
centruje się wokół domyślnych przeżyć wewnętrznych bohaterów. 

4 Ibidem, s. 59.
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W drugiej wer sji pierwszorzędną rolę odgrywa dosłowność opisu – 
psychoanaliza „dopowiada” wszystkie niejasności, a  sugestywność 
wynika tutaj z re alistycznego opisu procesów psychicznych. Z filolo-
gicznego punktu widzenia praca Freuda tworzy wraz z dziełem Jen-
sena strukturę intertekstualną. Łączy ona w sobie wprawdzie dwie 
odmienne poetyki, lecz tę samą historię. W tym sensie bohaterowie 
Jensena żyją dłużej od fik cyjnego czasu pierwotnego utworu i nabie-
rają nowych cech w swoich kolejnych wcieleniach.

W rozprawie o Gradivie Freud wskazuje na podobne dokonania 
poety i psychoanalityka, a zarazem odmienną metodę dochodzenia 
do analizy nienormalnych stanów duszy. U poety wynika to z intui-
cyjnego fantazjowania na temat potencjalnych możliwości własnej 
psychi ki, u naukowca – z opisu klinicznych przypadków lub analizy 
tekstów poetów. Freud wychodzi od symboli tekstowych i klasyfiku-
je je według kategorii psychoanalitycznych, stawiając na pierwszym 
miejscu motyw braku i wariacje na jego temat. Działania bohatera li-
terackiego wykra czają poza realność tekstu i obejmują również sny; 
stają się one w tym układzie snem we „śnie na jawie” (czyli w tekście 
literackim). Docho dzi zatem do nakładania się symboli na symbo-
le, co Freud różnicuje jako odmienne konwencje narracji. Zarazem 
jednak rzeczywistość spo za snów bohatera jest również subiektyw-
ną projekcją jego narządów zmysłów; wzmacnia ją konwencja przy-
jęta przez poetę. Zaciera się więc różnica między jawą i snem, z tym 
jednak wyjątkiem, że o ile nienaturalne marzenia senne bohatera są 
spełnieniem życzeń niezrea lizowanych na jawie, o tyle podobne zda-
rzenia poza konwencją snu mają wymierną siłę sprawczą, gdyż zbli-
żają bohatera do zamierzonych celów lub oddalają go od nich.

Jak pisał już w 1869 roku w Filozofii nieświadomości Eduard von 
Hartmann, do snu przedostają się wszystkie trudy życia na jawie, 
na tomiast nie dotyczy to przyjemności godzących człowieka z  ży-
ciem, ta kich jak nauka i sztuka5. Spotkanie z Gradivą, które ma po-
zory snu, nie jest spełnieniem o charakterze estetycznym, lecz fak-
tycznym prze niesieniem wypartych na jawie kompleksów do sfery 
nieświadomości, tam zaś nigdy nie nastąpiłoby ich rozwiązanie, gdy-

5 E. von Hartmann, Philosophie des Unbewußten, t. 2, Leipzig 1890, s. 344.
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by Gradiva nie wyjawiła prawdy o  swoim pochodzeniu. W  istocie 
okazuje się ona nie figurą ze sfery sztuki, ale kobietą z krwi i kości, 
a  wspomniany przez Hartmanna trud życia na jawie nie trafia do 
marzenia sennego, zyskuje jedynie jego pozór.

Marzenia senne opisują postać literacką, fantazje w jej kontek-
ście charakteryzują gatunek literacki, którym najczęściej bywa baśń. 
W  wy padku analizy noweli Jensena estetyzacja psychoanalizy do-
konuje się przez jej współistnienie z bohaterem literackim. Istotna 
część tekstu ma charakter parafrazy, czyli omówienia utworu wyj-
ściowego. Skrótowość streszczenia zwiększa jedynie dynamikę nar-
racji i  tym samym stopniuje napięcie szczątkowej akcji. Dialogi są 
zastąpione sprawozdaniem w  formie scen rodzajowych, w opisach 
przeważają dynamiczne procesy dochodzenia do określonych sta-
nów, a nie stany, co rów nież wzmaga dynamikę narracji. Kontekst 
noweli jest zredukowany do skali postrzegania bohatera, a  wszel-
kie elementy zaburzające polaryzację postaci (Hanolda i Zoë) stano-
wią pewnego rodzaju ciszę przed burzą, czyli są kolejnym, wyższym 
stopniem polaryzacji.

Jacques Lacan, którego słusznie uważa się za kontynuatora my-
śli Freuda w dziedzinie językoznawstwa, napisał w 1964 roku tekst 
Czym jest obraz/tableau (Was ist ein Bild/Tableau). Nawiązuje w nim 
do koncep cji sztuki Freuda, posługując się, niczym twórca psycho-
analizy, sztukami wizualnymi; zastępuje jedynie relief bardziej po-
jemnym pojęciem obrazu. Lacan przypomina, że Freud nie zamierzał 
nigdy poddawać osądowi rzeczywistego znaczenia aktu twórczego, 
chciał raczej odkryć rolę wczesnych fantazji w późniejszej twórczo-
ści artystów. Dlatego na przykład w  pracy o  Leonardzie da Vinci, 
w  szkicu z podwójnym cia łem kobiety, której korpus rozdziela się 
na wysokości talii, nie szukał harmonii kresek, lecz symboliki ciała 
matki i dwuznacznego stosunku Leonarda do istoty kobiecości. Po-
dążając tym tropem, Lacan podkre śla Freudowskie znaczenie aktu 
twórczego jako sublimacji, tj. przesu nięcia popędu płciowego na za-
stępczą czynność, społecznie akcepto waną. Wskazuje także, iż upra-
wianie sztuki daje artyście korzyść w postaci swoistej premii, o której 
pisał już Freud w tekście Poeta i fan tazjowanie. Pojawia się ona wte-
dy, gdy dzieło zaczyna zaspokajać żą danie wobec sztuki lub pożą-
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danie sztuki przez innych ludzi, i pokazu je w ten sposób, że istnieje 
ktoś, kto może żyć z wykorzystywania tej estetycznej pożądliwości6.

Tak sformułowany przez Lacana warunek przeżycia estetyczne-
go można odnaleźć w  „psychoanalitycznym romansie” Freuda za-
równo jako przedmiot opisu z dzieła Jensena, jak i w poetyce pracy 
Freuda. Bohater Jensena ma w sobie niepewność czytelnika, kiedy 
szu ka Gradivy, natomiast po wyzwoleniu się spod władzy paranoi 
zaskar bia sobie jego wdzięczność, inaczej czytelnik mógłby odkryć 
w nim smutne konsekwencje własnej chwiejnej postawy w podob-
nych sytuacjach życiowych. Zarazem wizualna strona całego wido-
wiska, począw szy od fantazji o pompejańczykach, a skończywszy na 
powrocie do infantylnych lat dzieciństwa, przypomina o iluzji całej 
historii, za którą stoi przecież autor, a nie czytelnik. Świadomość po-
konania przez Hanolda zgubnych skutków sublimacji przynosi ulgę 
i zadowolenie, bo w określonych warunkach może być problemem 
każdego człowieka.

Rozprawa Freuda o  dziele Jensena przenosi ten mechanizm 
na in ną płaszczyznę. Świadomość obcej iluzji zostaje zduszona już 
w zarod ku. U Freuda rzecz toczy się w uniwersalnym świecie marze-
nia senne go, a Hanold i Gradiva są niczym więcej niż jego warian-
tami. Polaryzacja bohaterów staje się jednak dzięki temu zabiegiem 
bardziej sugestywnym niż u  Jensena. Czytelnik nie może identyfi-
kować się tylko z  Hanoldem, gdyż jego charakterystyka zmierza 
w kierunku klinicznego przypadku paranoi. Jej uznanie oznaczało-
by zgodę na obe cność przyczajonego natręctwa, swoistego przymu-
su powtarzania we własnej psychice. Czytelnik przejmuje zatem je-
dynie część cech Hanolda i podobnie czyni z Gradivą: wybiera to, 
co nie wykracza poza za kres jego zdrowia psychicznego i w ten spo-
sób dodatkowo zaostrza wspomnianą wyżej polaryzację. Teraz nie 
przebiega ona już między po staciami, lecz również w  poprzek ich 
osobowości. Powstają cztery niezależne warianty bohaterów, z któ-
rych dwa grają rolę sobowtórów „ja” czytelnika, a dwa są odrzucony-
mi przez niego ciemnymi stronami te go samego „ja”. To właśnie one 

6 Por. J. Lacan, Was ist ein Bild/Tableau, w: Was ist ein Bild?, wyd. G. Boehm, 
München 1994, s. 80–81.
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gromadzą w sobie część niezrozumiałych dla zewnętrznego obser-
watora poczynań id. W tych pasażach tekstu Freuda ujawnia się naj-
lepiej estetyka negatywna z  jej dbałością o wy szukiwanie skrytych 
cech marzeń sennych.

Wykorzystanie przez Freuda reliefu Gradivy jako zjawiska z pogra-
nicza świata żywych i  zmarłych nie jest jedynym zapożyczeniem 
mo tywu od sztuk wizualnych. Wprawdzie Freud miał niewiele do 
czynie nia z malarzami i rzeźbiarzami, ale niektórzy z nich, jak Salva-
dor Dali, potrafili zmienić jego stosunek do sztuk uznawanych przez 
niego za twórczość głupców. Gradiva wpisuje się idealnie w bardzo 
klasyczne poglądy Freuda na temat sztuki, także tej uprawianej przez 
niego same go. Wbrew pierwszemu wrażeniu treść jego objaśnień 
snów, przyczyn nerwic, paranoi i innych stanów duszy nie odbiega-
ła swoją sugestywnością, a czasem też perwersyjną przesadą, od ję-
zyka klasycznej mitologii. Wystarczy przypomnieć sobie wściekłość 
Zeusa, który nakazał wyjadać sępom odrastającą każdej nocy wątro-
bę Prometeusza, aby za uważyć mitologizację języka Freuda. Anali-
za Gradivy Jensena jest szczytowym punktem jego starań o przekro-
czenie Rubikonu sztuki. Mo stem ma być psychoanaliza, a  drugim 
brzegiem tajemnica poetyki dzie ła literackiego. Przy tym Freudow-
ski tekst o  tekście nabiera cech spóźnionych o  wiele dziesięcioleci 
dzieł postmodernistycznych, które z  natury zaczęły powstawać na 
cytatach. W gruncie rzeczy roz prawa Freuda stanowi jeden obszer-
ny cytat bądź z dzieła Jensena, bądź z Objaśniania marzeń sennych 
i  innych traktatów o  popędach. W  tym kontekście Freud wyprze-
dził swój czas nie tylko jako psychoanalityk, lecz również jako ar-
tysta, który w  jawnej treści swoich dzieł lękał się posądzenia o pi-
sanie „psychoanalitycznego romansu”, a  w  treści skry tej uprawiał 
go jako nowy gatunek literacki. W  rozprawie o  Gradivie pozwo-
lił przemówić dziełu literackiemu, pominął zaś rolę autora. Jedynie 
w uzupełnieniu do drugiego wydania tekstu z 1912 roku wspomi-
na o po wtarzającym się w innych utworach Jensena motywie miło-
ści mężczy zny do kobiety, w której odkrywa on własną siostrę, a tak-
że o uczuciu wypływającym z bliskiej, intymnej więzi rodzeństwa7.

7 S. Freud, Studienausgabe, t. 10, s. 85.
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Podobna autonomia sztuki ujawnia się w rozprawie o rzeźbach 
Mojżesza dłuta Michała Anioła i  Mikołaja z  Verdun pt. Mojżesz 
Micha ła Anioła (Der Moses des Michelangelo) z 1914 roku. Rzeźbia-
rze po zostają w cieniu swoich dzieł, Freud koncentruje się na ukła-
dzie ciał dwóch posągów; dzieli je czas i odległość, a łączy wspólny 
motyw.

Już na wstępie Freud stwierdza, że nie jest znawcą sztuki, lecz 
la ikiem, którego pociągają literatura i  rzeźba, natomiast onieśmie-
la mu zyka, ponieważ jej nie rozumie. Przypomina o  użyteczności 
psycho analizy dla sztuki na przykładzie Hamleta, którego sugestyw-
ność Freud dostrzega w budowaniu konfliktu wokół problematyki 
edypalnej. Tak jak w  Gradivie rozprawa o  Mojżeszu skupia się na 
stronie wi zualnej dzieła sztuki, a  nie na technice jego powstania, 
tyle że nie cho dzi już o poetykę jednego dzieła, lecz o uniwersalne 
piękno grupy rzeźb o  tym samym motywie, o  ich estetykę. Freud 
uznaje figurę pra wodawcy Żydów za zagadkową. Wielu zdecydowa-
ło bowiem, że przedstawia ona Mojżesza tuż przed wybuchem gnie-
wu, a  więc nie ty le wyraża aktualny stan jego ducha, ile sytuację, 
gdy afekt weźmie górę nad zewnętrznym spokojem. Freud analizuje 
w rzeźbie układ gło wy, rąk, brody i dochodzi do przekonania, że nie 
chodzi o wybuch gniewu wobec nieposłuszeństwa jego ludu, tylko 
o stłumioną złość i ból. Mojżesz w ujęciu Freuda wyrzeka się gnie-
wu, rezygnuje z afek tu i nie rozbija tablic z przykazaniami, gdyż ma 
na względzie wagę swojej misji.

Rozprawa o  Mojżeszu jest skonstruowana na podobnej zasa-
dzie jak praca o dziele Jensena. Rzeźby stanowią ilustrację ulotne-
go stanu emo cjonalnego, który „zastyga” tutaj również w kamieniu. 
Freud nie odno si się do biografii twórcy, sięga natomiast do antro-
pologii i historii reli gii, co rozwinie zresztą w 1939 roku w rozprawie 
Mojżesz i monoteizm. Można więc uznać, że tekst o rzeźbie Michała 
Anioła jest wstępem do pokazania postaci Mojżesza w o wiele szer-
szym kontekście kulturo wym, a  zarazem przesuwa przedmiot za-
interesowania psychoanalizy z literatury na sztuki wizualne. Słusz-
ność takiego zabiegu potwierdza późniejsza historia kina i  dzieła 
inspirowane psychoanalizą, np. film Lu isa Buñuela Pies andaluzyj-
ski, a także inne, z symboliką marzeń sen nych bardziej dyskretną od 
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przecinania brzytwą gałki ocznej. Wartość psychoanalizy dla malar-
stwa dobrze charakteryzuje postawa Salvadora Dali: podczas spot-
kania z Freudem w Londynie w 1938 roku nie tylko na rysował on na 
bibule studium czaszki twórcy psychoanalizy, ale wyra żał się o nim 
podobno jak chrześcijanin o Bogu. Nazwał też Freuda fa natycznym 
Hiszpanem8, co w ustach Dalego musiało uchodzić za najwyższą po-
chwałę. Takie słowa skierowane do kogoś, kto zawsze określał surre-
alistów mianem kompletnych głupców, mogłyby dziwić, gdyby nie 
fakt, że Dali uważał się za jedynego surrealistę na świecie. Jako że 
Freud nie znał jego twórczości, najwyraźniej chodziło mu o głupców, 
którzy jedynie udawali surrealistów. Świadczyła o tym bar dzo pozy-
tywna opinia Freuda wyrażona po spotkaniu ze słynnym ma larzem. 
Niewątpliwie spotkanie tych dwóch wielkich ludzi potwierdzi ło ko-
rzystny wpływ symboliki psychoanalitycznej na sztukę.

W  eseju Sen wiedeńskiego psychiatry Marek Ostrowski opi-
sał współczesną tendencję do traktowania Freuda przede wszyst-
kim jako artysty, a dopiero potem jako psychoanalityka i naukowca. 
Przypo mniał pogląd znanego harwardzkiego profesora psychia-
trii Alana Sto ne’a, iż psychoanalizę należy uznać za sztukę, a ponad-
to tezy Lesley Chamberlain, która w jednym ze swoich londyńskich 
wykładów okre śliła Freudowską interpretację snów jako nową for-
mę literacką stworzoną i konsekwentnie uprawianą najpierw przez 
Freuda, a potem, z  lepszym lub gorszym skutkiem, przez jego na-
stępców9. W  tych wa runkach przejście od snów do literatury jest 
równie łatwe, jak od war stwy skrytej do jawnej marzenia sennego. 
Według Ostrowskie go Freud był lekarzem i  uczonym w  warstwie 
jawnej, a w warstwie utajonej pozostał pisarzem. Jeśli uznamy słusz-
ność tego poglądu, ła twiej zrozumiemy stanowisko Thomasa Man-
na, który zaproponował kiedyś nominowanie Freuda do literackiej 
Nagrody Nobla.

Kim był więc Freud, kiedy w chwilach wolnych od pracy w gabi-
necie i od obowiązków naukowych siadał nad kartkami papieru i pi-
sał nie o swoich pacjentach, nie o klinicznych przypadkach patolo-

8 Por. R. Deschames, G. Néret, Salvador Dalí. 1904–1989, Köln 1994, s. 313.
9 Por. M. Ostrowski, Sen wiedeńskiego psychiatry, „Polityka” 2000, nr 38, s. 72.
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gii, lecz o sztuce, a zwłaszcza o literaturze? W bestsellerowej książce 
Odwaga tworzenia Rollo May prezentuje naukowców i pisarzy umie-
jących za mienić na jakiś czas sale wykładowe i gabinety np. na grę 
w rzutki al bo, jeszcze lepiej, na spokój gór, aby „konstruktywnie po-
służyć się sa motnością”10. Jego zdaniem twórca dopuszcza wtedy do 
siebie głos nieświadomości, którego zazwyczaj człowiek boi się słu-
chać, toteż za głusza go zgiełkiem telewizji, pracą w wielkich insty-
tucjach, poszuki waniem kontaktów z kimkolwiek. Tymczasem nie-
wielki ułamek pracy nieświadomości, przenikający do świadomości 
i pozostający w niej ja ko sztuka i piękno, umiera w świecie tego po-
wszechnego zgiełku i  lę ku przed śmiertelną chorobą, jak przyjęto 
nazywać samotność. Sądzę, że gdy Freud pisał o sztuce i sam tworzył 
sztukę, był najbardziej sa motny w całym swoim życiu.

10 R. May, Odwaga tworzenia, tłum. E. i T. Hornowscy, Poznań 1994, s. 64.
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rozdział 7
O niesamowitości spraw intymnych

W rozdziale Objaśniania marzeń sennych poświęconym snom absur-
dalnym Freud wspomina o pobycie wraz z berlińskim przyjacielem 
w pewnym obcym mieście. Nie byłoby w tym nic dziwnego, wszak 
Freud odwiedzał wiele miejsc po obydwu stronach oceanu, gdy-
by nie fakt, że tym obcym miastem był Wrocław, a wszystko działo 
się w Wielkanoc. Jak wynika z jego relacji, podczas spaceru uli cami 
miasta spotkali dziewczynkę, która zapytała ich o  drogę do jakie-
goś miej sca. Nie znali odpowiedzi, za to gdy dziewczynka zniknęła 
za najbliż szym rogiem, Freud wpadł na pomysł dotyczący interpre-
tacji pewnego absurdalnego marzenia sennego1. Mniejsza o marze-
nie – o wie le ważniejszy wydaje się fakt, że Freud był we Wrocła-
wiu, gdyż dzię ki temu wiąże go coś z  postacią Ernsta Theodora 
Amadeusa Hoffmanna, przez dłuższy czas pracującego jako urzęd-
nik w Warszawie. Miasto zawdzięczało mu wówczas baśniowe na-
zwy wielu ulic. W tej dość egzotycznej dla Niemca części kontynentu 
Hoffmann mógł żyć przez pewien czas w magicznej rzeczywistości, 
a  jednocześnie sam ją tworzyć. Freud odnalazł tu poszukiwane od 
dawna objaśnienie absurdalnego snu. Poza tą zbieżnością doświad-
czeń o charakterze geograficznym połączyła ich potem także rozpra-
wa Freuda o Niesamowitym z 1919 roku, która uczyniła z Piaskuna 
Hoffmanna wzorcowy obraz poetyki niesamowitości w  literaturze.

Jest to druga pod względem ważności praca Freuda z dziedziny 
literatury po rozprawie o Gradivie Jensena. Freud zalicza ją do ob-
szaru estetyki, chociaż powtarza się tutaj mechanizm znany już z in-
nych jego opracowań. Zanim przejdę do fascynacji Freuda twórczo-
ścią z pogranicza baśni i horroru, chciałbym przytoczyć i omówić 
krótki utwór Franza Kafki pt. Most. Moim zdaniem w sposób dosko-

1 S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Warszawa 1996, s. 376.
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nały pokazuje on istotę tego, co niesamowite, w odniesieniu do lite-
ratury.

Most
Byłem zesztywniały i zimny, byłem mostem, leżałem nad przepaścią. 
Z tej stro ny były wwiercone palce nóg, z tamtej ręce, wgryzłem się moc-
no w kruszącą się gli nę. Poły surduta powiewały mi z boków. W głębi 
szumiał potok z pstrągami. Żaden turysta nie zabłąkał się na tę niedo-
stępną wysokość, most nie był jeszcze zaznaczony na mapie. – Tak le-
żałem i czekałem; musiałem czekać. Raz zbudowany most, jeśli nie ru-
nie, nie przestaje być mostem.
 Pewnego razu pod wieczór – czy to był pierwszy, czy też tysięcz-
ny, nie wiem – moje myśli krążyły wciąż w nieładzie i wciąż w koło. Pod 
wieczór latem, gdy stru mień szumiał posępniej, usłyszałem krok męż-
czyzny! Do mnie, do mnie. – Wyciągnij się, moście, bądź gotowa, bel-
ko bez poręczy, utrzymaj tego, którego ci powierzono. Wyrównaj nie-
postrzeżenie chwiejność jego kroku, a jeśli się zachwieje, daj się poznać 
i rzuć go, niby bóg gór, na ziemię.
 Przyszedł, opukał mnie żelaznym końcem laski, potem podniósł 
nim poły moje go surduta i ułożył je na mnie. Koniec laski zanurzył mi 
w rozmierzwione włosy i po zostawił go tam na długo, zapewne rzuca-
jąc dookoła dzikie spojrzenia. Potem jednak – właśnie marzyło mi się, 
że jest już za górami i lasami – skoczył obiema nogami na środek moje-
go ciała. Wzdrygnąłem się w gwałtownym bólu, nic nie wiedząc. Kto to 
był? Dziecko? Sen? Rozbójnik? Samobójca? Kusiciel? Niszczyciel? Od-
wróciłem się, aby go zobaczyć. – Most się odwraca! Jeszczem się nie 
odwrócił, a już runąłem, i już byłem rozdarty i nadziany na ostre krze-
mienie, które tak spokojnie wpatrywały się we mnie z rozpędzonej sza-
leńczo wody2.

Most niepokoi, gdyż jest żywym organizmem. Dodatkowo może 
w każdej chwili runąć i pogrzebać tego, kto na nim przebywa. Za-
razem symbolizuje on ego autora, który nie skrywa tajemnicy i po-
sługuje się pierwszoosobową narracją. Niesamowite jest tutaj to, 
co najbliższe człowiekowi – ciało narratora. Człowiek z  laską, któ-

2 F. Kafka, Nowele i miniatury, tłum. M. Karst i A. Kowalkowski, Gdynia 1991,  
s. 274–275.
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ry roz poznaje w  moście ludzką istotę, wydaje się elementem rów-
nie niesa mowitym, jak most: przybywa na „niedostępną wysokość”, 
a po tem skacze nogami na środek rozciągającego się nad przepaścią 
ciała. Mógłby być jedną z tych osób, które wymienia Kafka, zapewne 
każda była mu w podobnym stopniu obca. Z pewnością jest jednak 
kimś, ko go autor nie wymienia, a przy tym kimś bliskim narratoro-
wi, skoro po fatygował się aż tak daleko. Gdybyśmy przypomnieli so-
bie relację Ka fki z ojcem, nietrudno byłoby nam przyjąć, że tajem-
niczą osobą na moście jest właśnie ojciec Kafki, ten, który w oczach 
syna pogrąża własne dziecko, lecz czy stacza się wraz z nim? Tego nie 
wiadomo. Nie wiadomo nic poza tym, że druga po matce osoba bli-
ska Kafce staje się „niesamowitym” napastnikiem.

Istnieją różne rodzaje zjawisk, z  którymi nie jesteśmy oswoje-
ni. Niektóre z  nich mają rys niesamowitości, ponieważ wiążą się 
z wyobra żeniami o demonach, a kult zła zawsze skrywał się w mro-
kach tajemni cy. Był tym, co niesamowite, bo obce i  przerażają-
ce, a zarazem czymś jak najbardziej swojskim, jeśli przyjmiemy, że 
u  podstaw natury ludz kiej tkwią złe instynkty i  popędy, możliwe 
do stłumienia jedynie przy kazaniami i zakazami religijnymi. Czyż-
by więc dziesięcioro przykazań było listą najskrytszych pragnień 
każdego człowieka? Tak sądził Freud, a  prócz tego uważał, że jest 
w głębi natury niczym, a zatem wybie gał o krok dalej poza świat do-
bra i zła. Czy jednak w związku z tym był nihilistą, i co ważniejsze, 
czy jego „psychoanalityczny romans” można uznać za manifest ni-
hilizmu? Bruno Hillebrand pisze w Estetyce nihilizmu (Ästhetik des  
Nihilismus) o nawoływaniu nicości, niweczącej sens zajmowania się 
czymkolwiek. O  wiele ważniejsze wydaje się wszakże nawiązanie 
Hillebranda do motywu sobowtóra w  twórczości Ernsta Theodora 
Amadeusa Hoffmanna. Sobowtór zastępuje moje „ja”, a  jego obec-
ność czyni zbędnym moje istnienie. Ulubiony romantyczny motyw 
Hoffmanna – automat – staje się w  tym kontekście symbolem ni-
cości, gdyż w jego człekopodobnym korpusie nie ma duszy, nie za-
mieszkuje go ludzkie „ja”3.

3 Por. B. Hillebrand, Ästhetik des Nihilismus: von der Romantik zum Moder nismus, 
Stuttgart 1991, s. 35–36.
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Freud sięga do twórczości naznaczonej rysem nihilizmu, szu-
kając sensu w  postawie nihilistycznej. Podobnie zajmuje się Bo-
giem i diabłem nie dlatego, że wierzy w ich istnienie, bo przecież za-
wsze uważał się za ateistę, lecz dlatego, że wiara w istnienie świata 
nadprzy rodzonego jest faktem psychologicznym, a  zatem również 
przedmio tem zainteresowania psychoanalizy. U  Freuda, a  potem 
u  Junga, moż na znaleźć opisy diabła, który ma hermafrodytycz-
ne ciało o męskim przyrodzeniu i kobiecych piersiach. Swoista hi-
steria diaboliczna w Eu ropie za czasów Świętej Inkwizycji uznawa-
ła bądź panseksualny cha rakter demonów, bądź wskazywała w nich 
na przewagę cech żeńskich. Dlatego palono na stosach setki czarow-
nic, a nie czarnoksiężników, których dałoby się policzyć na palcach 
jednej ręki.

Dzieło Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna Piaskun słu-
ży do zobrazowania niesamowitości jako fenomenu psychicznego. 
Punktem zaczepienia staje się problem tzw. estetyki negatywnej, złą-
czonej z odczuciem strachu, bólu i odrazy. Freud nawiązuje do je-
dynej znanej mu rozprawy tego ro dzaju Ernsta Jentscha O psycholo-
gii niesamowitego (Zur Psychologie des Unheimlichen) z 1906 roku4, 
chociaż już w 1853 roku Karl Rosenkranz napi sał Estetykę brzydo-
ty (Ästhetik des Häßlichen), a z propozycją stworze nia estetyki nega-
tywnej wystąpił jeszcze wcześniej Friedrich Schlegel. Problem polega 
na ulotności zjawiska, co utrudnia jego racjo nalny opis. Freud wy-
biera zatem opcję, która obecnie stanowi tylko jedną z wielu w poe-
tyce horroru i fantastyki: człowiek może odkryć, że jest automatem, 
ale i automat może dostrzec w swoim metalicznym cielsku przejawy 
ludzkiej inteligencji, a nawet obecność żywej tkanki mózgu. Filmy 
Odyseja kosmiczna, Łowca androidów, a w literaturze dzieła Lema, 
jak chociażby Bajki robotów, pokazują wariacje na ten te mat, o  ja-
kich z pewnością nie śniło się Freudowi. Horror sięga nato miast bar-
dzo chętnie po zestawienia typowo Freudowskie. Nie tylko lalki, ale 
i małe, demoniczne dzieci niosą ze sobą zło. Przedmioty i isto ty oto-

4 Por. S. Freud, Das Unheimliche, w: idem, Studienausgabe, t. 4, Frankfurt am Main 
1989, s. 243.
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czone aurą ciepła i objęte swoistym tabu nietykalności zyskują w li-
teraturze i filmach grozy kształt przerażających nośników zła.

Co ciekawe, pisanie o niesamowitości sprawia, że zjawisko to za-
krada się do poetyki tekstu Freuda. Po początkowych rozwa żaniach 
nad pochodzeniem pojęcia tego, co niesamowite, nadających roz-
prawie Freuda cechy pracy naukowej, dalsze części nie odbiegają od 
formuły dzieła z pogranicza sztuki i nauki. Zawiązanie intrygi odby-
wa się klasycznie przez skrót zdarzeń z  opowiadania Hoffmanna, 
a następnie Freud konstruuje intrygę na zasadzie retardacji: rzeczy 
najważniejsze pozostawia na koniec drugiego rozdziału, w  trakcie 
rozwa żań zaś wprowadza liczne dygresje. Każda z nich, jak np. histo-
ria ner wicy diabolicznej, którą zgłębia zresztą w innej pracy, stanowi 
przeciwwagę utworu Hoffmanna i wpływa na czytelnika równie sil-
nie, jeśli nie silniej niż fikcja literacka, gdyż pochodzi ze sprawozdań 
do tyczących autentycznych pacjentów. Bohater Hoffmanna zlewa się 
stopniowo z postaciami żywych ludzi, co również prowadzi do od-
czucia niesamowitości opisywanego przez Freuda. Diaboliczny bo-
hater Hoffmanna zyskuje niepostrzeżenie pozór człowieczeństwa. 
Ciele sność nieobecnych i fikcjonalność obecnych decydują o efekcie 
niesamowitości. Ten rodzaj zawłaszczenia przez jeden tekst cech in-
nego wy daje się przypominać współczesną „kanibalizację” literatu-
ry, o czym pisują niektórzy postmoderniści.

Freudowska rozprawa wchłania elementy totemiczne obecne 
w utworze Hoffmanna. Odbywa się to w ramach estetyki negatyw-
nej, dlatego totemami otoczonymi tabu nietykalności są człekopo-
dobne istoty odkrywające w  sobie cechy automatu. Pozór ich nie-
tykalności trwa dopóty, dopóki ktoś nie dokona ich dekonstrukcji. 
W  utworze Freuda akt rozkładu ciał staje się tabu. Jako oczywi-
stość przejęta z  dzieła Hoffmanna nie oznacza on występku prze-
ciwko tabu nienaru szalności, którym obłożone są człekopodobne 
automaty w imię trwa nia tekstu. Rozkład bohaterów stanowi goto-
wy, kliniczny przykład pa ranoi; inaczej Freud musiałby ją opisać na 
podstawie obserwacji swych pacjentów. W tym sensie fakt rozkładu 
staje się nienaruszalnym tabu, artefaktem estetyki negatywnej, a ona 
wyłania się z wszelkich form rozpadu. Wokół nich koncentruje się 
opis, w pewnym sensie zrównując człekopodobne istoty z chorymi 
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psychicznie pacjentami. W  obydwu wypadkach ciała funkcjonu-
ją jak gdyby pod nieobecność duszy, powtarzają wciąż te same sło-
wa i czynności w cyklach obcych zdrowym ludziom, a może raczej 
tym, którzy nie odkryli w sobie jeszcze cech automatu lub paranoi-
ka. Postronnego obserwatora może z łatwością zadziwić bliska idea-
łu powtarzalność tych samych zacho wań w reakcjach na takie same 
bodźce. To przedziwne zestawienie cho rych umysłowo i automatów 
stanowi w istocie wypaczenie idei wiecz nego powrotu w wersji usta-
lonej przez Nietzschego i przejętej przez Freuda: przypominanie za-
stępuje tutaj odtwarzanie pewnych ciągów czynności, które nie wno-
szą nic nowego w życie ich wykonawcy.

Ludzi chorych psychicznie społeczeństwo traktuje niczym nie-
ty kalne tabu i  otacza opieką. Człekopodobne, bezduszne automa-
ty rosz czą sobie pretensje do podobnych przywilejów i zapewne ten 
punkt styczności sprawił, że Freud zapragnął wytyczyć granicę mię-
dzy chorobą a niesamowitością. W swojej rozprawie dostrzega dwa 
sposo by rozwiązania tego problemu; paradoksalnie nie sięgają one 
do estetyki, lecz do historii języka i psychoanalizy. Tytułowe pojęcie 
tego, co niesamowite, oznacza coś obcego, nieznanego. Nowa rzecz 
może jed nak przestraszyć nie tylko dlatego, że jest nieznana, więc 
Freud uzna je tezy Jentscha za niewystarczające. Na podstawie po-
chodzenia i de finicji słownikowych pojęcia „niesamowitości” w róż-
nych językach można odkryć jego arabskie powiązanie z  demo-
nicznością i niemiec kie z tym, co skryte. Freud cytuje stwierdzenie 
Schellinga, iż „niesa mowite jest to wszystko, co miało pozostać w ta-
jemnicy i  skrytości, a  ujawniło się”5, a  zatem niesamowitość była-
by rodzajem skrytości. Jentsch dostrzega ją albo w sytuacji, gdy ob-
serwator nie wie, czy mar twy przedmiot nie ma przypadkiem duszy, 
albo – odwrotnie – kiedy ma wątpliwości, czy człowiek dający ozna-
ki życia nie jest jedynie automa tem. Aby rozważyć tę kwestię, Freud 
sięga po mistrza poetyki niesa mowitości – Ernsta Theodora Ama-
deusa Hoffmanna, który utrzymuje czytelnika w perma nentnej nie-
pewności co do natury swych bohaterów.

5 Ibidem, s. 248.
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Freud rozpoczyna tradycyjnie od omówienia treści, co zagęsz-
cza utwór i dynamizuje przebieg zdarzeń. Główny bohater, student 
Nataniel, na początku opisuje swoje przykre doznania z  dzieciń-
stwa. Matka wymuszała na nim posłuszeństwo, strasząc go posta-
cią tytułowego Piaskuna, który mógłby za karę przyjść, cisnąć piasek 
w oczy i wydłubać je. Ojca Nataniela odwiedza adwokat Coppelius, 
człowiek o odrażającej powierzchowności; wszystkie dzieci w rodzi-
nie kojarzą go z piaskunem. Wybór przedmiotu analizy mówi dużo 
o Freudzie. Sięga on po romantyczne dzieło pisarza o utrwalonym 
dorobku i  dość dobrze zna nej biografii, jednak pomija tę kwestię 
milczeniem. Przyjmuje za pewnik wysoką wartość estetyczną teks-
tu, której nie musi udowadniać. Jego zadanie polega na dopasowaniu 
do niej kategorii psychologicznych i wyodrębnieniu z fikcji literac- 
kiej elementów czystej estetyki negatyw nej. W tym wypadku skupia 
się ona wokół pojęcia niesamowitości i wy kracza poza obręb tekstu 
Hoffmanna, gdyż przenosi to zjawisko na styk ogólnoludzkiej świa-
domości i nieświadomości. Przypomina mi się tu taj historia z górą 
Ślężą w pobliżu Wrocławia, którą grupa Niemców z Karolem Fryde-
rykiem Benkowitzem i Karlem Konradem Streitem na czele zaprag-
nęła zamienić w 1801 roku w namiastkę Wezuwiusza. Zamierzano 
urządzić na jej szczycie gigantyczne fajerwerki, naśladujące płomie-
nie z krateru, a dym miał być widoczny w promieniu 200 mil6. Z ła-
twością można wyobrazić so bie efekt takiego działania. Strach i pa-
raliż okolicznych mieszkańców wynikałyby w razie udanej realizacji 
planu nie z lektury książek o wul kanach lub artykułów gazetowych 
o dalekich erupcjach, lecz z widoku na pobliski szczyt. Po lekturze 
tekstu Freuda każdy może odkryć taki wulkan w  czymś na pozór 
niewzruszonym jak skalista góra opodal Wro cławia, a  mianowicie 
w sobie samym lub – jeszcze lepiej – w mniemaniu o sobie samym. 
Ułatwia to z  pewnością optyka Freuda, który cytując Hoffmanna, 
podkreśla relatywizm całej historii.

6 Por. W. Sobociński, Ślęża jako Wezuwiusz. Plan wielkiego fajerwerku na szczy-
cie Ślęży z 1801 roku na łamach śląskich czasopism, w: Góry – literatura – kul tura,  
t. 1, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 1996, s. 57–64.
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Poetyka dalszej części utworu pozostawia czytelnika w niepew-
ności, czy opisane zdarzenia są prawdziwe, czy też stanowią objaw 
de lirium bohatera. Pewnego razu Nataniel zakrada się do pomiesz-
czenia, w którym ojciec i Coppelius wykonują jakąś dziwną, alche-
miczną pra cę. Za karę Coppelius chce mu włożyć do oczu rozża-
rzone węgle, jed nak ojciec ratuje syna z opresji. Natanielowi wydaje 
się jedynie, że Piaskun odśrubowuje mu kończyny, jak gdyby miał 
do czynienia z me chaniczną lalką. Podczas kolejnej wizyty następu-
je eksplozja i ojciec ginie, a Coppelius znika. Scena demontażu ludz-
kiego ciała wiąże się z ówczesną tendencją do tworzenia sztucznych 
ludzi, co Freud pomija milczeniem. Europę XVIII i XIX wieku prze-
mierzali właściciele automatów-szachistów, potrafiących ograć ludzi 
na ich wzór i podobień stwo, a sławę zyskiwali konstruktorzy andro-
idów tacy jak Vaucançon lub Jaquet-Droz7. Obecnie uważa się, że 
mechanizmy tego typu dzia łały dzięki karłom, które umiały skryć się 
w maszynie tak, aby nie mógł ich podejrzeć postronny obserwator. 
Niesamowite złudzenie życia po zostało jednak po dziś dzień, a bie-
rze się ono z odtworzonych w kształ tach automatów logicznych ru-
chów ludzkiego ciała.

Po wielu latach Nataniel odkrywa we włoskim optyku Giuseppe 
Coppoli podobieństwo do Coppeliusa. Również i on ma coś wspól-
nego z  oczami, sprzedaje bowiem okulary i  lunety. Właśnie przez 
kupio ną od niego lornetkę Nataniel zauważa w  domu naprzeciw-
ko piękną Olimpię, córkę profesora Spalanzaniego, która okaże się 
później auto matem. Spalanzani stworzył jej mechanizm, a Coppola 
(Piaskun) po darował jej oczy. Pewnego dnia Nataniel trafia na kłót-
nię dwóch me chaników. Spalanzani rzuca mu oczy Olimpii i daje do 
zrozumienia, że należały kiedyś do Nataniela. Po napadzie szaleń-
stwa i długiej choro bie Nataniel powraca do zdrowia. Zamierza po-
ślubić swoją narzeczo ną Klarę. Podczas spaceru po mieście wspina 
się z nią na wieżę wido kową. Sięga po otrzymaną od Coppoli lor-
netkę i obserwuje coś na dole. Nagle ogarnia go obłęd i usiłuje zrzu-

7 O wpływie automatów, lalek i marionetek na sztukę pisze R. Drux, Die Glie-
derpuppe als ästhetisches Modell, w: Die Mechanik in den Künsten, wyd. H. Mö-
bius, J. J. Berns, Marburg 1990, s. 149–155.
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cić narzeczoną z wieży. Brat dziewczyny śpieszy jej na pomoc. Gdy 
obecny w tłumie gapiów Pia skun stwierdza, że Nataniel trafi na dół, 
ten rzuca się w przepaść i ginie na bruku ulicy. Piaskun oddala się 
i znika w tłumie.

Achim Würker podkreśla w swojej pracy o dziełach Ernsta The-
odora Amadeusa Hoff manna wtórną rolę kobiet w fantazji o Piasku-
nie. Służą one jedynie za projekcje uczuć mężczyzn: albo są lalkami, 
albo mają się nimi stać za sprawą tychże mężczyzn. Mimo iż Würker 
odżegnuje się od błędnej te orii z początków klasycznej psychoanali-
zy, która uznawała kobietę za „wykastrowanego mężczyznę”, w tym 
właśnie kierunku uprzedmioto wienia kobiety zmierzają jego rozwa-
żania. Ich ukoronowaniem jest opis fallicznego kształtu wieży, z któ-
rej rzuca się agresor. Dość niejasna wy daje się tu rola Klary, bo uda-
je się jej przetrwać atak Nataniela na wie ży, a wcześniej uniknąć losu 
ubezwłasnowolnionej lalki8. W stosunku do tekstu Freuda, zbudo-
wanego wokół pojęcia niesamowitości i  tajemni cy alkowy, analiza 
Würkera ma charakter „fallocentryczny”, w dodatku nie ma w niej 
odwołań do mitologii i  w  ogóle antropologii. Brak do świadczenia 
klinicznego i hermeneutyczne podejście do tekstu, który Freud po-
strzega również w ujęciu archetypicznym, prowadzi Würkera do roz-
budowanej parafrazy analizy Freuda, bogatszej w psychoanalityczne 
kolokwializmy, a uboższej w wymiarze uniwersalnym. To nie zarzut, 
lecz jedynie dowód pewnej hermetyczności psychoanalizy. Potrak-
towana wyłącznie jako metoda naukowego badania tekstu nie jest 
wolna od jałowych dociekań. Nie groziło to rozprawom Freuda, po-
nieważ były pierwsze, niewinne, a zarazem również pod względem 
estetycznym w pełni dojrzałe. Porównanie ich z pracami naśladow-
ców Freuda poka zuje często, jak trudno jest osiągnąć podobny efekt 
w wieku „utraconej niewinności”, o którym pisał Umberto Eco, kie-
dy wypowiadane słowa nie są już czymś nowym i nieznanym, a zna-
czą jedynie tyle, ile da się wyczytać z długiej listy ich dotychczaso-
wych kontekstów.

Zdaniem Freuda niesamowitość wiąże się w utworze Hoffmanna 
z postacią Piaskuna, ucieleśniającego wyobrażenie o oślepieniu. Wo-

8 Por. A. Würker, Das Verhängnis der Wünsche, Frankfurt am Main 1993, s. 128.
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bec konkretnej personifikacji zagrożenia nie ma mowy o poczuciu 
„intelektualnej niepewności” jak u Jentscha9. Narasta za to przeko-
nanie, że poeta nakłania czytelnika, aby ten patrzył na opisane zda-
rzenia przez lornetkę Coppoli i  nie umiał znaleźć ich racjonalne-
go wytłuma czenia. Psychoanalizę interesuje w pierwszej kolejności 
dziecięcy stra ch przed oślepieniem, ten zaś w świetle mitów i snów 
może oznaczać zastępczą formę lęku przed kastracją. Z podobnym 
motywem mamy do czynienia już w micie o Edypie. Zagrożenie ka-
stracją wynika w dużej mierze z ruchliwości bohatera, którego mo-
głaby ona dotyczyć. Przy pomina to teorie Henriego Bergsona, któ-
ry w energii życia (élan vital) wyczuwał zarazem oddech Thanatosa. 
Im ruchliwsza jest żywa istota, tym większe niebezpieczeństwo sta-
je się jej udziałem. Obłożony kamieniami i wodorostami krab-pu-
stelnik nieruchomieje na większą część swojego życia głęboko na 
dnie morza. Godzi się na taki bezruch, ale w  zamian ma większą 
gwarancję bezpieczeństwa niż rekin, mogą cy w każdej chwili zginąć 
w pojedynku z rywalem lub po prostu wpaść w sieci. Kastracja gro-
zi tym, których natura obdarzyła hojniej Bergsonowskim élan vital. 
W tekstach Freuda są nimi bohaterowie w roli nośników estetyki ne-
gatywnej. Nasuwa mi się na myśl niezwykła żywotność demonów 
z obrazu Rijckaerta, których gnijące ciała i odar te ze skóry szkie-
lety z resztkami mięsa pląsają w niesamowitym, diabelskim tańcu 
gdzieś w gęstych kniejach, a mimo to znajdują swoich naśladow-
ców wśród ludzi.

Freud uznaje, że Coppelius i ojciec Nataniela są w istocie dwoma 
ambiwalentnymi wyobrażeniami ojca. Pierwszy z nich grozi oślepie-
niem, a drugi wstawia się za dzieckiem. Najsilniej wyparty element 
kompleksu Edypa – życzenie śmierci – ujawnia się w unicestwieniu 
do brego wizerunku ojca. Pierwszej parze ambiwalentnych wyobra-
żeń ojca odpowiada w drugiej części tekstu para złożona z profeso-
ra Spalanzaniego i optyka Coppoli. Zarówno mechanik, jak i optyk 
są jednocześnie symbolicznymi ojcami Nataniela i Olimpii. W tym 
krajobrazie męskiej cywilizacji, który dopiero zaczyna się kształto-
wać u  Hoffman na na przekór jego bohaterkom baśniowym, auto-

9 Por. S. Freud, Das Unheimliche, s. 253.
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maty stworzone na wzór i podobieństwo kobiety umacniają rasę pa-
nów w ich narcystycz nym przekonaniu o własnej wyższości. Olimpia 
reprezentuje żeński element stosunku Nataniela do ojca we wczesnym 
dzieciństwie. Jej twórcy są według Freuda reinkarnacją starej pary oj-
ców Nataniela10. Kradzież oczu Nataniela i wykorzystanie ich przy bu-
dowie Olim pii potwierdza tylko wspólną tożsamość obydwu postaci.

Poszukiwanie takich całościowych portretów psychologicznych 
rozdzielonych między ambiwalentnych bohaterów stanie się w póź-
niejszym okresie jednym z  najważniejszych elementów psycho-
analitycznej interpretacji literackiej. Olimpia ucieleśnia kompleks 
Nataniela, którego siłę ukazuje szalona miłość do automatu. Freud 
uznaje, że jest to uczucie narcystyczne, gdyż tylko pozornie ograni-
cza zainteresowanie Nataniela własną osobą, a dodatkowo odsuwa go 
od Klary. Zagrożenie kastracją czyni go niezdolnym do miłości. Ten 
me chanizm potwierdzają analizy przypadków nerwic, przeprowadzo-
ne przez Freuda podczas praktyki lekarskiej. (Również ojciec Hoff-
manna porzucił rodzinę, gdy przyszły pisarz miał zaledwie trzy lata).

Nietrudno odnaleźć tutaj odwróconą historię z Dziadka do orze-
chów. Tam idzie o odczynienie zaklęcia, które odebrało ludzkie cia-
ło szlachetnemu bohaterowi, tu w grę wchodzi co najwyżej łagodze-
nie objawów iluzji, jaka przypada w udziale człekopodobnej istocie. 
Za klęcia nie udaje się odczynić, za to w Natanielu narasta bezwład 
i wre szcie groza życia bierze górę nad grozą śmierci. Ten moment, 
zatrzy many w kadrze już przez Schopenhauera, o mały włos nie za-
istniał w życiu Freuda, a także kontynuatora jego myśli Bruno Bet-
telheima. W istocie widmo obozu koncentracyjnego i zagłady mogło 
ich zaprowadzić do punktu, w którym potrafiliby w sobie odkryć już 
tyl ko to, co nieludzkie. Wtedy śmierć stałaby się wybawieniem, lecz 
czy przetrwałby w nich człowiek?

W  kulturze rasy panów miało wkrótce zabraknąć miejsca dla 
ko goś takiego jak Freud. Jego książki zasługiwały w oczach „nadlu-
dzi” na spalenie, a on sam na samosąd bezdusznej armii automatów. 
W  tej sytuacji tekst o  niesamowitości wpisuje się w  główny wątek 
rozprawy Kultura jako źródło cierpienia. Tutaj jest złotym cielcem 

10 Ibidem, s. 256.
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jeszcze zmysłowe ciało człowieka, ale wkrótce zastąpią je „kryszta-
ły masy”, o których napisze Elias Canetti w obszernym eseju Masa 
i władza. Tłum otaczający bożka słowa stanie się symbolem zbio-
rowej świado mości, a  Freudowska nieświadomość chorobą, którą 
może wyplenić marszowy krok i jednolity ubiór. Wskutek tego do-
piero pół wieku po wojnie na przełomie tysiącleci realny stanie się 
pomysł, aby w państwie Izrael zabrzmiała po raz pierwszy muzyka 
Richarda Wagnera, którego antysemityzm uczynił z wielkiej muzy-
ki chorą formę libido.

Niepewność intelektualna, odniesiona przez Jentscha do automa-
tów, nie wydaje się stanowić dla Freuda wystarczającego warunku 
nie samowitości. Infantylna wiara dziecka w  drugie życie automa-
tów nie jest bowiem źródłem lęku, ale wręcz pożądanym efektem. 
Freud nie objaśnia tej głębokiej sprzeczności. Wskazuje jedynie, że 
niesamowitość dochodzi do głosu, gdy infantylizm dziecka trwa da-
lej w dorosłej osobie. Rozwinięcie myśli o pozytywnym i negatyw-
nym wizerunku ojca jako Bogu i diable można odnaleźć w innej roz-
prawie Freuda, pt. Nerwica diaboliczna w XVII wieku (1923). Warto 
byłoby zwrócić w tym miejscu uwagę, że Freud czyni z cech automa-
tu obecnych w człowieku podstawowy element estetyki negatywnej. 
Pozornie prze czy to romantycznym wyobrażeniom Heinricha von 
Kleista o  gracji ru chów, które marionetki mogą powtórzyć wielo-
krotnie bez uszczerbku dla ich płynności i elegancji. Jednak w grun-
cie rzeczy Kleist do chodzi w swojej pracy O teatrze marionetek do 
znaczącej sprzeczno ści: automat, lalka, marionetka i inne konstruk-
cje tego typu podlegają woli i świadomości człowieka, a on wskrze-
sza je do pozornego życia tylko w imię własnych potrzeb. Ich gracja 
bierze się zatem z nieświa domości własnego istnienia, będącej dla 
romantycznego umysłu Klei sta w równej mierze źródłem piękna, co 
ograniczeniem. Jedynym możliwym powrotem do stanu przypomi-
nającego piękno nieświadomych lalek jest droga przez refleksję o ich 
pięknie, od której jednak nie przybędzie człowiekowi utraconej nie-
świadomości, zwłaszcza że, być może, wcale mu na tym nie zależy.

O ile grozi nam więc pozostanie wiecznymi obserwatorami „nie-
ludzkiej”, a  może „nadludzkiej” choreografii, o  tyle refleksja na ten 
temat może osiągnąć stan zbliżony do piękna jej przedmiotu.
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Oczywiście należy tu odróżnić bezduszne mechanizmy od du-
szy wskrzeszo nej chociażby w  potworze Frankensteina, kiedy to 
obiekt stara się zyskać pozory człowieczeństwa; jego brzydota oznacza 
w istocie ujawnianie wszystkich bez wyjątku najbardziej elementar-
nych potrzeb człowieka, a szczególnie ich przewagi nad potrzebami 
wyższego rzędu. W tym kontekście lalki i automaty mają do wypeł-
nienia ściśle okreś lone misje i nie roszczą sobie pretensji do bycia 
kimś bardziej ludzkim niż wskazują na to pozory. W wypadku dzie-
cka odkrycie drugiego ży cia automatu – pozorów człowieczeństwa – 
jest dla Freuda przykładem magicznego myślenia bez złych intencji, 
natomiast odkrycie automatu w sobie bardziej przypomina spoży-
wanie po raz drugi owocu z Drze wa Wiadomości Dobrego i Złego – 
tyle że tym razem drogę od moralności do grzechu przerywa otchłań 
poza dobrem i złem, gdzie króluje estetyka doznań chwili.

Wyobraźmy sobie, że pewna matka budzi się w  środku nocy 
i  do strzega obok łóżka swojego sześciomiesięcznego synka, który 
nie po trafi jeszcze przecież chodzić. Tymczasem stoi teraz niewzru-
szenie na dwóch nogach i wpatruje się w nią gorejącymi oczami doj-
rzałego męż czyzny. Podobnie rzecz ma się z tabu dotyku. W środ-
ku nocy ktoś czu je pod kołdrą dotyk obcej, zimnej dłoni. Zrywa się, 
zapala światło, lecz nie udaje mu się wyjaśnić zagadki tajemnicze-
go gościa. Nieobecność tego, kto w ciemnościach dotykał naszego 
ciała, wywołuje większą grozę niż jego fizyczna obecność. To samo 
dotyczy automatów, które są iluzjami ludzi. Ich niesamowitość wy-
nika z odkrycia nieobecności duszy w ich człekopodobnym korpu-
sie. Ta wiedza nie ma nic wspól nego z  rozwiązaniem zagadki do-
bra czy zła, jej ulotny charakter bie rze się mianowicie z niepewności, 
czy sugestywność danej wizji jest pozytywnym czy też negatywnym 
składnikiem estetyki całego obrazu. Oczywiście można byłoby tutaj 
parafrazować Ernsta Jüngera i stwierdzić, iż jeśli nuda jest rozpływa-
niem się bólu w czasie, to wyrazistość niesamowitej postaci, której 
zło przeczuwamy, polega na skondenso waniu wrażeń w ułamku se-
kundy. O tym aspekcie estetyki negatywnej decydują zatem przebły-
ski strachu, bardziej powiązane przez fizjolo gię niż przez jakiekol-
wiek konteksty moralne.
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W dalszej części tekstu Freud wychodzi poza ramy utworu Hoff-
manna i stara się scharakteryzować estetykę jego innych dzieł, w tym 
powieści Diable eliksiry. Podkreśla zwłaszcza motyw sobowtóra, 
odnajdując w nim projekcje psychiki i cielesności jednej osoby na 
inną. Nazywa to podwojeniem, podziałem lub zamianą ego i wią-
że z „ciąg łym powrotem tego samego”11. Widać tu wyraźnie nawią-
zanie do idei wiecznego powrotu Friedricha Nietzschego. Freud cy-
tuje też pracę Otto Ranka Sobowtór (Der Doppelgänger) z 1914 roku. 
Jej autor pochodzenie tytuło wej postaci wywodzi z chęci przezwy-
ciężenia śmierci. Za pierwszego sobowtóra ludzkiego ciała należy 
bowiem uznać ludzką duszę, element narcystycznego samouwiel-
bienia12. Z czasem sobowtór stał się niesamowitym, odstręczającym 
obrazem wnętrza człowieka na wzór zbun towanych aniołów, strą-
conych następnie do piekieł. Stanowi wariant idei ciągłego powro-
tu tego samego motywu lub wrażenia. Ta sama licz ba powtarzają-
ca się w różnych sytuacjach danego dnia wywołuje podobne uczucie 
niesamowitości, odnosi się to również do nieświado mego przymu-
su powtarzania tych samych czynności. Rytuały czarnej mszy, owa 
„zmodernizowana” forma sabatów czarownic, wydają się odzwier-
ciedlać diaboliczny wymiar powtarzalnych czynności. Eksta tyczny 
kult ciała i  dążenie do zaspokojenia fizjologicznego nienasyce nia 
uczestników czarnej mszy przywodzi na myśl nie tylko orgie, lecz 
także panseksualną postać diabła. Ceremonialny seks z jego niesa-
mowitym wyuzdaniem usuwa ograniczenia narzucone ludzkiej płci, 
a rolę sobowtóra może w jego trakcie przejąć każdy, kto podejmie się 
odkrywania ciemnych żądz partnerów. W tym aspekcie poszukiwa-
nia Freuda prowadzą do identyfikacji biblijnego wilka w owczej skó-
rze, którego Freud mógłby nazwać Antychrystem, gdyby nie uczy nił 
tego wcześniej Nietzsche.

Freud sprowadza różne kategorie niesamowitości do dawnego, 
ani mistycznego pojmowania świata – jego przestrzeń wypełniały 
duchy, a we wszelkich zdarzeniach dochodziła do głosu wszechmoc 
myśli. Odpowiada to romantycznej wierze w sprawczą moc słowa, 

11 Ibidem, s. 257.
12 Ibidem, s. 258.
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której przełożeniem była literatura baśniowa. Reakcją na baśń świa-
ta, sen wy śniony przez romantyczną duszę miała być literatura upo-
dabniająca się do baśni. Novalis postulował to nawet w stosunku do 
powieści. Freudowskie rozważania wskazują na ten sam irracjonalny 
obszar za dro gowskazem z informacją, że dalej żyją już tylko smoki. 
Króluje tam przekonanie o totalnym charakterze wyśnionego świata.

W przekonaniu Freuda każde silne uczucie może zamienić się po 
jego wyparciu w strach. Lęk jest w tym wypadku powrotem tego, co 
wyparte, czyli niesamowitością. Kolejny jej przejaw stanowi stosu-
nek do zmarłych, oparty na prymitywnym przekonaniu, iż zmarli są 
wro gami żywych. Freud wymienia wiele innych rodzajów niesamo-
witości obecnych w złu lub szaleństwie, jak w dziele Albrechta Schae-
ffera Jo sef Montfort, w motywie rozbicia ciała na części, jak w baśni 
Wilhelma Hauffa Historia o odrąbanej ręce (Die Geschichte von der 
abgehauenen Hand)13, wreszcie w wizji pogrzebu za życia. Według 
wiedeńskiego psychiatry wywodzi się ona z  początkowo przyjem-
nych myśli o życiu w łonie matki. Perwersje tego rodzaju zdają się 
potwierdzać historie czarownic, palonych na stosach w imię czystek 
religijnych. W  rzeczy wistości pierwszymi ofiarami inkwizycji pa-
dały często zielarki, kobie ty bliskie wyobrażeniu matki-opiekunki. 
W ten sposób realizował się mit niesamowitości – z matki czyniono 
czarownicę. Gdy podczas na kłuwania jej ciała kat odnajdywał miej-
sce, w którym wbita na głębo kość palca igła nie powodowała u tor-
turowanej bólu ani łez, trybunał inkwizycyjny otrzymywał dowód 
swojego niesamowitego odkrycia14. Wymuszona część zeznań odpo-
wiadała zazwyczaj stereotypom zna nym z ludowych wierzeń o de-
monach. To skojarzenie jest nieobecne w tekście poświęconym Pia-
skunowi Hoffmanna, jednak Freud rozwi ja je częściowo w osobnej 
rozprawie o nerwicy diabolicznej, gdzie wprowadza dwupłciową po-
stać diabła z męskim członkiem i kobiecy mi piersiami. Po Platoń-
skiej powiastce o połączonych ciałach kobiet i mężczyzn pozostaje 
historia zrośniętych sobowtórów przeciwnych płci, a taka podwój-

13 Ibidem, s. 266.
14 Por. J.-M. Sallmann, Czarownice, oblubienice szatana, tłum. M. i A. Pawłowscy, 

Wrocław 1994, s. 73–74.
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na istota, pozbawiona wewnętrznej harmonii, ema nuje złem. W roli 
niezbędnego bohatera estetyki negatywnej traci ona na znaczeniu 
jako stwór z krwi i kości, a zyskuje jako posępne i dwu znaczne alter 
ego człowieka. W późniejszym ujęciu Carla Gustava Junga byłby to 
z pewnością jeden z najbardziej żałosnych wariantów współistnie nia 
w człowieku animusa i animy.

Na końcu drugiego rozdziału Freud cytuje przykład, który 
najle piej ukazuje pochodzenie pojęcia niesamowitości od tego, co 
człowie kowi najbliższe. Neurotycy często określają kobiece narządy 
rodne ja ko miejsce niesamowite. W rzeczywistości znają je z życia 
płodowego. To, co niesamowite, okazuje się więc tym, co najbardziej 
swojskie. W  języku niemieckim przedrostek przeczący un- w  sło-
wie „unheim lich” („niesamowite”) jest według Freuda znakiem wy-
parcia tego, co najbliższe, swojskie („heimlich”)15. Gdyby sięgnąć po 
literaturę diabel ską, łatwo udałoby się potwierdzić tę teorię. Poza 
utworami Hoffman na, takimi jak Piaskun i Historia utraconego odbi-
cia w zwierciadle (Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild), godne 
uwagi jest np. opowiadanie Jeremiasa Gotthelfa Czarny pająk (Die 
schwarze Spinne) z  1842 roku, Wilhelma Hauffa Zimne serce (Das 
kalte Herz), a także znacznie starsza powieść Jacques’a Cazotte’a Dia-
beł zakochany (Le Diable amoureux) z 1771 roku. W utworach tych 
przeplatają się ze sobą wątki matki-rodzicielki i nieokiełznanej, sek-
sualnej heroiny.

Trzeci i  ostatni rozdział pracy Niesamowite traktuje o  różni-
cach w funkcji tego samego motywu w różnych kontekstach. Zda-
niem Freu da motywy dzielenia ciała na części, animalizmu, wszech-
mocy myśli, wskrzeszania zmarłych, ciągłego powrotu tego samego 
występują po wszechnie w  baśniach, a  mimo to nie mają w  sobie 
nic z niesamowi tości. Poza tym należy dokonać podziału fenome-
nu niesamo witości na autentyczne przeżycie i na motyw tekstowy. 
Człowiek dawno już przezwyciężył myślenie magiczne przodków, 
którzy do strzegali niesamowitość w  skutkach niezrozumiałych sił 
niszczących natury. Nie jest jednak do końca pewien swojej wiedzy 
na ten temat, więc gdy natrafia w życiu na coś podobnego do sta-

15 Por. S. Freud, Das Unheimliche, s. 267.
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rych, prymitywnych wierzeń, pojawia się w nim uczucie niesamo-
witości. Kto stąpa mocno po ziemi, ten raczej nie zazna podobnego 
stanu. Inaczej jest z niesamowitością wynikającą z wypartych, infan-
tylnych kompleksów, do których Freud w pierwszej kolejności zali-
cza lęk przed kastracją i fan tazję o życiu w łonie matki. Tym razem 
w  grę wchodzi powrót wypar tej rzeczywistości, a  nie wyparcie się 
wiary w tę rzeczywistość16.

W  istocie infantylizm tego rodzaju stawia także współczesne-
go człowieka przed nowym wyzwaniem – niejako odwrotnością 
proble mu opisanego przez Hoffmanna. W tej chwili ludzkiej tożsa-
mości za graża nie tyle iluzja życia, ile jej brak. Skomplikowane urzą-
dzenia stają się bardziej przyjazne ludziom nie po to, aby skryć swo-
je pocho dzenie, lecz aby ich przekupić i  stworzyć po raz drugi na 
swój obraz i podobieństwo. Wrażenie niesamowitości nie pojawia się 
w tym świe cie w sposób naturalny, jest bowiem sztucznie wzbudzo-
ne i podtrzy mywane przy życiu przez scenariusze gier i filmów, choć 
inaczej, niż czyniła to za Hoffmannem literatura i  w  ogóle sztuka 
romantyczna. Je śli jej ironiczny wydźwięk gwarantował ciągłe two-
rzenie i niszczenie iluzji, to czarodzieje cyfrowych fantazji dążą do 
stworzenia poetyki in teraktywnej. Więź z maszyną rodzi się obec-
nie samoistnie podczas wie logodzinnych sabatów przed ekranem, 
a może już w ekranie kompute ra. Doznanie niesamowitości można 
wyłączyć jednym kliknięciem klawisza, lub grać dalej, jako człowiek 
bądź maszyna, z jednym życiem albo w wielu wcieleniach.

Pojęcie niesamowitości jako motywu literackiego ma o  wie-
le większy zakres, gdyż do wymienionych już przyczyn dołączają 
rów nież wyobrażenia wolne od jakichkolwiek reguł prawdopodo-
bieństwa. Freud podsumowuje ten fakt paradoksalnie brzmiącym 
zdaniem, że „w poezji nie jest niesamowite wiele z tego, co byłoby 
niesamowite, gdyby zdarzyło się w życiu, i że w poezji można w róż-
ny sposób osią gnąć niesamowite efekty, co nie występuje w życiu”17. 
Oczywiście należałoby dodać, iż nierozpoznawanie różnych aspek-
tów niesamowitości, takich jak cudowność, fantastyczność czy baś-

16 Ibidem, s. 271.
17 Ibidem, s. 272–273.
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niowość, wiąże się z  konwencją gatunków literackich, która wy-
kształca w  czytelniku świa domość dowolnych zdarzeń i  działań 
w ramach tej konwencji. Typo wym przykładem jest tutaj baśń.

Wszelkie przejawy wszechmocy myśli i  magii są w  baśniach 
oczy wistością i  nie oddziałują niesamowicie. Nikt nie zadaje bo-
wiem pyta nia, czy przekonanie o  nieprawdopodobieństwie zda-
rzeń wyklucza możliwość ich zaistnienia. Freud wskazuje także na 
przykładzie opo wiadania Schnitzlera Przepowiednia (Die Weissa-
gung) na uczucie nie zadowolenia: może ono pojawić się u  czytel-
nika, gdy poeta tworzy otoczkę niesamowitości w obrębie realnego 
świata i nagle jako narra tor przestaje na nią reagować w kategoriach 
realistycznych. Freud opowiada się za poetyką utrzymującą czytelni-
ka w niepewności, jakimi ka tegoriami posługuje się poeta podczas 
budowania fikcyjnych światów. Rozprawa o niesamowitości zawie-
ra dwie historie, które toczą się na pograniczu psychoanalizy i  li-
teratury. Świat Nataniela i  świat zalęk nionego syna z  kompleksem 
kastracyjnym przenikają ciała ludzi i au tomatów. Kiedy znika boha-
ter Hoffmanna, pozostaje jego archetypiczne wyobrażenie w mitach 
i  teorii popędów. Jung nazwałby je cieniem – Freud pisze o  sobo-
wtórze. W poetyce jego tekstu dokonuje się przej ście od obcej czy-
telnikowi postaci literackiej do sfery popędów i boż ka id obecnego 
w każdym człowieku. W ten sposób niesamowitość wpływa na ana-
lizę, której ma być przedmiotem, a  rozprawa Freuda zamienia się 
w opowiadanie niesamowite.

Biblioteka British Museum zaprezentowała niegdyś w jednej ga-
blotce pierwsze wydania trzech książek uznanych za kamienie mi-
lowe w  rozwoju życia duchowego w  Europie. Obok dialogu Gali-
leusza poświęconego budowie wszechświata i  rozprawy Darwina 
o pochodze niu gatunków znalazło się również Objaśnianie marzeń 
sennych18. W trakcie lektury tego pierwszego dzieła Freuda trudno 
oprzeć się wra żeniu, że marzenia senne w jeszcze większym stopniu 
niż sztuka pokazują rzeczy niesamowite, a śpiący nie rozpoznaje ich 

18 Por. E. H. Gombrich, Sigmund Freud und die Theorie der Künste, w: Sigmund– 
–Freud–Vorlesung (1970–1988), wyd. H. Leupold-Löwenthal i  I. Scholz-Stras-
ser, Wien 1990, s. 119.
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natury. Aby zatem zrozumieć rozprawę poświęconą niesamowitości, 
należy wrócić do początków psychoanalizy. Z pewnością cała nauka 
Freuda ma w sobie rys tego, co niesamowite, gdyż zarówno jej poe-
tyka wykorzystująca pojęcia intymne, jak i rozważanie spraw najbar-
dziej elementarnych, które pozornie jawią się nam jako demoniczne 
cienie na ludzkiej psy chice, odpowiadają tezie Freuda, że najbliżej 
każdemu z nas do rzeczy najbardziej niesamowitej pod słońcem – do 
cudu świata, który opisują trzy wyklęte niegdyś książki z pewnej nie-
pozornej gablotki bibliotecz nej w British Museum.
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rozdział 8
O mitach i masach

O  oczyszczeniu się z  afektów za pośrednictwem sztuki decyduje 
spo sób pokazywania cierpienia, co opisał już Arystoteles w swojej 
Poety ce. Freud porusza tę kwestię w eseju Psychopatyczne osoby na 
scenie (Psychopathische Personen auf der Bühne) z  1905 roku. Za-
znacza, że te atr umożliwia widzowi identyfikację z bohaterem, któ-
ry cierpi wsku tek zła, a mimo to jego ból nie odstręcza widza, świa-
domego przecież iluzji i w tym sensie dokonującego estetyzacji bólu. 
Tak widz staje się bohaterem danej historii bez negatywnych konse-
kwencji.

Oczywiście rolę teatru przejął w dużej mierze film, i  to już za 
ży cia Freuda. Ten jednak pozostał zwolennikiem gry na żywo i nie 
zgo dził się nawet na nakręcenie filmu o psychoanalizie, mimo iż au-
torem scenariusza miał być Karl Abraham. W jedności czasu, miej-
sca akcji musiał dostrzegać kwintesencję tragedii, która rozgrywała 
się w czasie rzeczywistym i nie wybijała widza z naturalnego rytmu, 
jak czynił to film. Nowa kultura, oparta na zapominaniu chaosu sil-
nych, lecz krótkotrwałych bodźców, aprobuje poetykę skrótów my-
ślowych i obrazów. W grach komputerowych życie bohaterów mogą 
np. sym bolizować walizeczki z  czerwonym krzyżem, które trzeba 
pieczołowi cie odszukiwać w labiryntach. Ta powtarzalna czynność 
różni się o kla sę od historii z sępami, powracającymi na skałę, aby 
wciąż na nowo wyrywać wnętrzności z brzucha Prometeusza, mimo 
to korzysta z podobnego mitu nieśmiertelności. Tyle tylko, że przyj-
muje za dobrą monetę to, co stało się dla greckiego bohatera prze-
kleństwem.

Źródła wątków tragicznych widzi Freud w buncie przeciw bo-
gom, w micie o Prometeuszu, którego masochistyczna zdolność do 
znoszenia zadawanego mu przez bogów bólu kończy się zaspokoje-
niem – ofiarą złożoną dla ludzi. Tematem dramatów są według Freu-
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da różne rodzaje cierpienia fizycznego i psychicznego, dla widza ma-
jące wyłącznie wy miar duchowy. Gdyby było inaczej, widz dążyłby 
do wyleczenia ran i ta potrzeba uśmierzenia bólu fizycznego stłumi-
łaby zamierzony efekt sce niczny. Cierpienie psychiczne można na-
tomiast podtrzymywać jako przyjemność bycia męczennikiem wraz 
z iluzją bólu i uwielbienia in nych ludzi.

Freud wprowadza specyficzny dla siebie podział tragedii na podgru-
py. Z  buntu przeciw bogom rodzi się porządek ludzki, on jednak 
przy nosi choroby i cierpienie, więc i przeciw niemu bohater tragedii 
wznie ca bunt. Tak powstaje tragedia mieszczańska1. Drugi rodzaj 
sztuki tragicznej, to tragedia charakterów, trzeci – dramat społecz-
ny. Wydaje się, że najbardziej podatny na psychoanalizę jest dramat 
psychologiczny, wi zja wewnętrznego konfliktu dwóch często równo-
ważnych racji, w isto cie niemożliwych do pogodzenia. Ten typ trage-
dii łatwo staje się dramatem psychopatologicznym2, jeśli dochodzi 
do konfliktu między świadomym i  wypartym źródłem cierpienia. 
Czerpać przyjemność z  te go rodzaju sztuki może tylko neurotycz-
ny widz, który potrafi dostrzec, że wypieranie bólu oznacza narasta-
nie trudności, gdyż nawroty tego, co zostało wyparte, stają się coraz 
silniejsze. Za nowoczesny dramat tego rodzaju uznaje Freud Szeks-
pirowskiego Hamleta, w którym bohater na biera cech psychopatycz-
nych w miarę rozwoju akcji. Ten wątek można już zresztą odnaleźć 
w 1900 roku w Objaśnianiu marzeń sennych.

W trzech krótkich rozprawach z 1916 roku pod wspólnym ty-
tułem Kil ka typów charakteru z psychoanalitycznej pracy (Einige Cha-
raktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit) Freud rozpatruje 
kwestię cech psy chopatycznych na podstawie przykładów zaczerp-
niętych z  twórczości Szekspira (trafność pozostałych podważył po 
latach w liście do Romain Rollanda)3. Posługuje się przy tym kontra-
stem przyjemności i cierpie nia jako dwóch popędów internalizowa-
nych w całej sztuce, często w ich chorobliwym nagromadzeniu. Wo-

1 Por. S. Freud, Psychopathische Personen auf der Bühne, w: idem, Studienausgabe, 
t. 10, Frankfurt am Main 1989, s. 165.

2 Ibidem, s. 166.
3 S. Freud, Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, w: idem, Stu-

dienausgabe, t. 10, s. 251.
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bec chorych psychoanalityk wysuwa żądanie, aby byli gotowi znieść 
większe cierpienie i zrezygnować przej ściowo z zaspokojenia przy-
jemności w celu poprawy swojego stanu w przyszłości. Chory twier-
dzi, że wycierpiał już dosyć, toteż decyduje się zrezygnować z terapii, 
a więc pozostać wyjątkiem, bo w ten sposób uniknie dodatkowego 
bólu podczas terapii. Freud przywołuje tu mono log z  Ryszarda III 
Szekspira, w którym przyszły król wyznaje, że ma za miar pozostać 
łotrem, snuć intrygi i mordować, ponieważ jego postura wyklucza 
go jako kochanka. To wyznanie zjednuje mu częściowo sym patię wi-
dza. Przewinienie natury sprawia, iż bohater chce zmienić swo je ży-
cie w rodzaj zadośćuczynienia, a widz czuje, że w jego sytuacji mógł- 
by postąpić podobnie jak ta postać Szekspira. Ryszard jest wtedy 
według Freuda wyolbrzymioną wersją skrytych w każdym człowie-
ku skłonności psychopatycznych.

Kolejną patologię duszy pokazuje Freud w sytuacji paradoksalnej, 
gdy po okupionym wieloma wysiłkami zwycięstwie dochodzi u boha-
tera literackiego do załamania psychicznego. Freud powołuje się na 
przykład Lady Makbet Szekspira. Po inspirowanym przez nią zabój-
stwie Duncana pojawia się w  niej rodzaj rozczarowania i  choroby 
psy chicznej, której przyczyny Freud nie potrafi wytłumaczyć. Wska-
zuje jedynie na bezdzietność Lady Makbet jako karę za dokonaną 
zbrodnię. Powołuje się także na Ludwiga Jekelsa, który w swoim stu-
dium szeks pirowskim dostrzega, jak sądzi Freud, rozpad osobowości 
patologicz nej na dwie osoby – Makbeta i jego żonę. W tym kontekście 
chodziło by o jedną wewnętrznie rozdartą osobowość reprezentowaną 
przez dwóch bohaterów, jednak Freud nie rozwija tego wątku.

Trzeci tekst pt. Przestępcy z poczucia winy (Die Verbrecher aus 
Schuldbewusstsein, 1916) ukazuje zupełnie nowy wymiar psychiczne-
go tła przestępstw. Freud stwierdza, że popełnienie zbrodni uwal-
nia niektórych przestępców od poczucia winy – jest patologicznym 
rozładowa niem napięcia powstającego w dzieciństwie jako kompleks 
Edypa, kiedy pojawia się pragnienie zabicia ojca i współżycia seksu-
alnego z matką. Ból wywołany przez to napięcie znika w chwili roz-
ładowania agresji. Freud stosuje w tym wypadku metaforyczną hi-
storię Edypa do wyjaśnienia pochodzenia niektórych agresywnych 
instynktów w czło wieku. Rozszerza ten temat w końcowych partiach 
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tekstu na zachowa nie dzieci, które celowo postępują źle, aby prowo-
kować karę, a po jej wymierzeniu zyskać spokój i zadowolenie.

Koniec tekstu jest zaskakującym nawiązaniem do Friedricha 
Nietzschego, choć owego myśliciela Freud zazwyczaj nie cytuje, mimo 
iż odnalazł by u  tego „ostatniego romantyka” wiele własnych myśli. 
Może zresztą dlatego milczy na ten temat. Przyznaje jedynie, że pew-
ną formę preegzystencji poczucia winy i nawoływanie do spełnienia 
czynu racjonali zującego jej istnienie można odnaleźć w mowach Za-
ratustry4.

Esej Psychopatyczne osoby na scenie to swoiste wprowadzenie do 
rozważanej osiem lat później historii króla Leara i możliwości prze-
zwyciężenia śmierci nie przez bunt, lecz dzięki jej oswojeniu. Roz-
prawy Kilka typów charakteru z psychoanalitycznej pracy i Przestęp-
cy z  poczucia winy są z  kolei pogłosem problematyki poruszanej 
w Motywie wyboru szkatułki (Das Motiv der Kästchenwahl) z 1913 
roku, gdyż zwielokrotniają one możliwości dramatycznego rozwo-
ju bohate ra, w Królu Learze odniesionego jedynie do skrajności ży-
cia i  śmierci. W  Kilku typach charakteru z  psychoanalitycznej pra-
cy Freud cieniuje ten podział, rozważa ból i  przyjemność, triumf 
i bezdzietność, poczu cie winy i jej racjonalizację. W Motywie wybo-
ru szkatułki miejsce prze grywającego mężczyzny zajmuje triumfują-
ca kobieta, co wyróżnia tę pracę spośród innych poświęconych sztu-
ce dramatycznej.

Freud odwołuje się tu nie tylko do dzieł konkretnych autorów, 
ale także do baśni i mitów. Ten ostatni element decyduje o wartości 
roz prawy dla późniejszej szkoły Junga, ona to bowiem, a nie Freud, 
do konała przesunięcia punktu ciężkości na podania o  charakterze 
religij nym, mistycznym i mitologicznym w tak zwanej psychologii 
głębi. Tekst Motyw wyboru szkatułki można uznać za pierwszy, i to 
niezamie rzony, akt tego procesu. Kobieta staje się w  nim, podob-
nie jak w Gradivie, wieloznaczną bohaterką, która wprawdzie ulega 
mężczyźnie ja ko kochanka, ale jednocześnie bierze go we władanie 
jako bogini śmierci. Tekst powstał w przededniu I wojny światowej, 
gdy powoli mijała moda na gorsety. Kilkanaście lat wcześniej, na 

4 Ibidem, s. 235.
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przełomie wie ków, powstawały za to najbardziej niewygodne gor-
sety, jakie widział świat. Fiszbiny i metalowe obręcze deformowały 
żebra, niszczyły na rządy wewnętrzne, a wszystko po to, aby kobieta 
podobała się mężczy znom. Ten kult gorsetu, obecny w tle Objaśnia-
nia marzeń sennych ja ko element tłumienia i wypierania do nieświa-
domości skrytych fantazji, znika zupełnie trzynaście lat później, gdy 
gorset zaczyna odchodzić w niepamięć. U Freuda miejsce biologii 
zajmuje mitologia, a zamiast szalonego kankana na karty jego „psy-
choanalitycznego ro mansu” trafia szacowny dramat, sięgający do 
kultury antycznej Grecji i  dorobku Szekspira. Fascynację terapeu-
tyczną rolą sztuki można do strzec u Freuda już wcześniej, jednak ni-
gdy nie odgrywa w niej decy dującej roli triumfująca kobieta, lecz ra-
czej pogrążeni w bólu, strachu i poczuciu winy mężczyźni.

Freud rozpoczyna od motywu z  Kupca weneckiego Szekspira. 
Piękna Porcja może z woli ojca oddać rękę tylko temu, kto wybierze 
właściwą szkatułkę z jej ukrytym wizerunkiem spośród trzech: zło-
tej, srebrnej i ołowianej. Bassanio, trzeci z bohaterów, wskazuje szka-
tułkę z ołowiu i zdobywa Porcję. Jung pisze w pracy Psychologia a re-
ligia o  animie – „psychicznej reprezentacji mniejszości kobiecych 
genów w  ciele mężczyzny”5, która sprzyja powstawaniu nielogicz-
nych na strojów, czyli animozji. Symbole żeńskie przypisuje nieświa-
domości, a Maryję traktuje jak „matrix, naczynie i ziemię”, miesz-
czącą w sobie błogosławieństwo, ale nie boskość. Dlatego nie należy 
do katolickiego trójkąta Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Maryja 
nie uchodzi w symbolice chrześcijańskiej za boginię, lecz odpowiada 
Jungowskiemu pojęciu mandali, jest bowiem kulą ziemską reprezen-
towaną przez cztery strony świata. Jej łono to siedziba bóstwa i miej-
sce, w którym rozpoczyna się boskie odkupienie ludzkości. Maryja 
zaś to ży wioł kobiecy równoznaczny z żywiołem ziemi, ale nie z bo-
skością. To różni symboliczny język katolicyzmu od mitów greckich, 
one wszak stawiają bóstwa żeńskie na równi z męskimi. Podobień-
stwo polega na przypisaniu animy do ziemi i  śmierci przy jedno-
czesnym uznaniu jej za kwintesencję życia, odkupienia i odrodzenia.

5 C. G. Jung, Psychologia a religia, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 40.
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Freud zaznacza, że Szekspir przejął motyw szkatułek z opowia-
dania zawartego w  średniowiecznym zbiorze Gesta Romanorum, 
gdzie podobnego wyboru musi dokonać dziewczyna, aby zdobyć ce-
sarskiego syna. Również w  starym eposie ludowym Klaewipoeg 
przed koniecznością wyboru staje trzech młodzieńców reprezentu-
jących słońce, księżyc i gwiazdy. Freud podziela pogląd Otto Ran-
ka, że mity są projekcją marzeń sennych na wyobrażenia o bogach, 
a  nie na od wrót. Trzeba zatem odnaleźć ich pierwotne źródło na 
płaszczyźnie nieświadomości. Baśniowy motyw wyboru przedmio-
tu, który reprezen tuje cechy żeńskie, odpowiada koncepcji „psy-
choanalitycznego romansu”. Wątek miłosny rozgrywa się w ramach 
dworskich konwenan sów, te zaś cechuje gra o atrybuty władzy i mę-
skości. Odpowiada im nawet decyzja o wyborze życiowego partne-
ra. Rodzaj szkatułki ozna cza w istocie szaty branki. Złoto przypomi-
na wyzywającą nagość, sre bro bieliznę, a ołów ubranie, pod którego 
podszewką należy szukać nęcącej treści.

W  interpretacji snów szkatułki symbolizują, tak jak większość 
otwieranych przedmiotów, kobietę, więc w sztuce Szekspira chodzi 
o wybranie przez mężczyznę jednej z  trzech kobiet. Podobnie jest 
w hi storii króla Leara, który przed śmiercią musi podzielić królestwo 
między trzy córki. Trzecia z nich, Kordelia, kocha ojca najmocniej, 
lecz zarazem w skrytości ducha, zatem Lear dzieli królestwo między 
dwie pierwsze córki i  czyni to ku zgryzocie wszystkich. Swój błąd 
dostrze ga dopiero wtedy, gdy na zadośćuczynienie jest już za późno. 
Freud po wołuje się także na inne mity i baśnie, np. na słynny sąd Pa-
rysa. Rów nież Kopciuszek jest najmłodszą i najlepszą z trzech sióstr, 
którą ostatecznie wybiera książę. To samo dotyczy Psyche w baśni 
Apulejusza. Freud zadaje pytanie, kim są tak naprawdę trzy siostry 
i dlaczego wybór musi paść zawsze na trzecią z nich. Kordelia i Kop-
ciuszek są milczące, skryte, prawie nieme i  równie niepozorne jak 
ołowiana szkatułka w otoczeniu złota i srebra. Podobnie jest w hi-
storii Parysa i Afro dyty. Psychoanaliza interpretuje motyw milcze-
nia we śnie jako obraz śmierci. To samo dotyczy ukrywania się lub 
niemożności odnalezienia danej osoby, jak w Kopciuszku. Milczenie 
jako symbol śmierci poja wia się też w innej baśni braci Grimm pt. 
Dwunastu braci. Ślubują oni, że jeśli ich matka urodzi córkę, to za-
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biją ją, gdyż inaczej uczyni to sa mo z nimi król-ojciec. Po narodzi-
nach siostry bracia ukrywają się w le sie, ale najmłodszy z nich spo-
tyka przypadkowo siostrę. Przyprowadza ją do braci, oni rezygnują 
ze ślubowania i pozwalają jej zostać z nimi. Kiedy pewnego dnia sio-
stra zrywa dla braci białe lilie, ci zamieniają się w kruki, ptaki du-
szy. To zaklęcie oznacza metaforyczną śmierć dwunastu braci. Wa-
runkiem odczarowania jest siedem lat milczenia siostry. Godząc się 
na ten warunek i ona umiera symbolicznie dla świa ta, co przywraca 
braciom ludzką postać.

Analogię do tej historii dostrzega Freud w baśni Sześć łabędzi. 
Na tej podstawie wnioskuje, że trzecia z sióstr jest nie tylko zmarłą, 
ale zarazem też boginią śmierci. Jeśli przyjąć powyższą tezę, to trzy 
siostry stają się siostrami losu, mojrami lub nornami, z których trze-
cia jest „Nieubłaganą”6. O dwunastu braciach i sześciu łabędziach pi-
sze także Ruth B. Bottigheimer w  tekście „Ciszej, Greto!” – Milczą-
ce kobiety w „Baśniach” braci Grimm („Still, Gretel!“ – Verstummte 
Frauen in Grimms „Kinder- und Hausmärchen“), dołączając do Freu-
dowskiego wyboru baśni m.in. Królewnę Śnieżkę i Szklaną trumnę. 
Tekst pokazuje milczenie mężczyzn jako formę dobrowolnej kary 
i  milczenie kobiet jako karę pochodzącą z  zewnątrz. Pozytywna 
boha terka nie wychodzi często poza stylizację chrześcijańską i  jest 
z regu ły ziemskim obrazem matki, której milczenie przypieczętowu-
je na po czątku baśni śmierć7. Pochwała milczenia jest na przełomie 
XVIII i  XIX wieku stałym elementem pedagogiki, np. w  pismach 
Campego8. W  ironiczny sposób pokazuje to Ernst Theodor Ama-
deus Hoffmann w Piaskunie, gdzie obiektem pożądania wszystkich 
mężczyzn staje się udający żywą kobietę automat – Olimpia. Płeć od-
mienną pociąga w niej bezkrytyczny zachwyt wobec wszystkich roz-
mówców, a jej puste milczenie uchodzi za przejaw szczególnej inte-
ligencji. U braci Grimm zadziwia powszechność motywu niemych 
kobiet, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie źródło pochodzenia spi-

6 S. Freud, Das Motiv der Kästchenwahl, w: idem, Studienausgabe, t. 10, s. 188.
7 R. B. Bottigheimer, „Still, Gretel!“ – Verstummte Frauen in Grimms „Kinder- und 

Hausmärchen“, w: Akten des VII. Internationalen Germanisten–Kon gresses. Kon-
troversen, alte und neue, wyd. A. Schöne, Göttingen 1985, s. 52–53.

8 Ibidem, s. 44.
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sanych przez nich baśni. W znacznej mierze zasłyszeli je przecież od 
kilku kobiet, w świetle ga węd matek chrzestnych zbioru baśni Grim-
mów. Wystarczy wspomnieć czy to przyjaciółkę siostry braci Grimm 
Marie Hassenpflug, czy też Dorotheę Viehmann, córkę karczmarza, 
która za młodu usłyszała od podróżnych zdążających przez gospodę 
Kassel do Frankfurtu baśń o Kopciuszku9.

Rozdział drugi wprowadza czytelnika w  mitologiczny świat 
mojr, przez grecką mitologię uznawanych za personifikacje nie-
zmiennego lo su. Przejęły one od hor rolę bogiń deszczu i  chmur. 
Hory stały się bóstwami wegetacji, później boginiami pór roku. Sta-
rożytni początko wo wyróżniali tylko trzy pory roku bez jesieni; tę 
Grecy wprowadzili dopiero później. Ostatecznie hory zyskały miano 
strażniczek praw na tury i ludzkiego losu oraz nieodwracalności tych 
procesów. Wybór ko biet na boginie natury wiąże się z obecnością 
w kobiecym ciele silne go wyczucia biologicznego rytmu. Wspomi-
nał o tym już Max Scheler. Twierdził on, że „kobieta – dzięki comie-
sięcznemu budowaniu i roz padowi jaja i dzięki całej jej istocie głębiej 
powiązanej z biegiem przyrody – pozostaje silniej związana z tą ryt-
miką, aniżeli bardziej samo wolny, świadomy, wyobcowany z przy-
rody mężczyzna”10. Ów rytm, którego wypadkową jest skłonność 
kobiety do szukania jedności z  innymi, dzieckiem lub mężczyzną, 
może oczywiście prowadzić do jej uprzedmiotowienia. Paul Virilio 
pisze w Negatywnym horyzoncie o ko biecie, która stała się środkiem 
transportu mężczyzny, i o pierwotnym zamiłowaniu mężczyzny do 
tęgich kobiet: mogły one – niby zwierzę ta juczne – unieść duże cię-
żary i łatwiej przetrwać głód11. Freudowi daleko jest do takich skraj-
ności, a jego klasyczna teoria o kobiecie ja ko wykastrowanym męż-
czyźnie okazała się nie do obrony nawet w  oczach jej autora, ale 
twórca psychoanalizy nie cofa się przed uzna niem obecności w ko-
biecie dwóch całkowicie odmiennych rytmów: je den z nich uskrzyd-
la mężczyznę, a drugi spycha go do grobu. Kobie tom „zawdzięczał” 
zresztą Freud jedną ze swoich pomyłek w pracy analitycznej. Przez 

9 Por. T. O’Neill, Strażnicy krainy baśni, „National Geographic Polska” 1999, nr 3, 
s. 19, 22.

10 M. Scheler, Istota i formy sympatii, tłum. A. Węgrzecki, Warszawa 1986, s. 179.
11 P. Virilio, Der negative Horizont, München 1989, s. 31–33.
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długi czas wierzył bowiem, że opowieści kobiet-pacjentek o uwie-
dzeniu przez ojca były prawdziwe. W Wizerunku włas nym z  1925 
roku stwierdził z rozgoryczeniem, iż fantazje kobiet zadały cios jego 
zaufaniu do techniki badań psychoanalitycznych12. Można powie-
dzieć, że on sam dał się zwieść kobietom, które w gruncie rze czy były 
sprawczyniami swoich fantastycznych uwiedzeń. Wracały myślami 
do czasów, kiedy były młode i niewinne, a potem jak Atropos z Mo-
tywu wyboru szkatułki zabijały w sobie niewinność i stawały się bo-
giniami śmierci.

Freud wskazuje na nieodwracalność sytuacji, w  której trzecia 
z sióstr oznacza boginię śmierci, podczas gdy w cytowanych przez 
nie go utworach ucieleśnia dobro, piękno i  inne pozytywne cechy. 
Jest to przykład przeciwstawnego spełnienia niemożliwego życze-
nia, aby być nieśmiertelnym. Mianowicie wyobraźnia stwarza so-
bie mit odwrotny do podania o mojrach i zamienia boginię śmierci 
w boginię miłości. Nie odbiega to zbytnio od tradycyjnych wyob-
rażeń o  boginiach macierzyń stwa, jednocześnie darowujących ży-
cie i  odbierających je. Matka Natura jest obecna w  baśniach braci 
Grimm jako pani Holle. Podobne przeciwstawne spełnienie życze-
nia następuje w momencie wyboru  między trzema siostrami. Wy-
bór okazuje się tutaj odwrotnością koniecz ności. Zdaniem Freuda 
człowiek przezwycięża w ten sposób śmierć, gdyż dokonuje jej sym-
bolicznego wyboru. Tak przynajmniej sądzi, ponieważ w rzeczywi-
stości nie ma innego wyjścia. W pewnym sensie zyskuje nieśmier-
telność, gdyż jednoczy się duchowo z płodną kobietą, uosobieniem 
życia, wciąż upragnionego mimo wieku, chorób i ran. Ten naiwny 
dowód wszechmocy myśli, który skrywa wiara w nieśmiertel ność, 
może uchodzić za równie pełny obraz życia, jak ateizm czy reli gia, 
chociaż mechanizm jego powstania przypomina raczej prymityw-
ne, często animalistyczne wierzenia. Hoevels porównuje ten rodzaj 
wierzeń z przekonaniem późnoneolitycznych Trobriandów, że dzieci 
nie powstają w trakcie stosunku seksualnego, lecz z zakrzepłej krwi 
men struacyjnej13. W  istocie prymitywne niedostrzeganie związku 

12 S. Freud, Wizerunek własny, tłum. H. Zaszłupin, Warszawa 1990, s. 29.
13 F. E. Hoevels, Psychoanaliza i religia. Pisma zebrane, tłum. W. Kunicki, Wrocław 

1977, s. 199.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



122 ROZDZIAŁ 8

mię dzy zbliżeniem a poczęciem dziecka przypomina infantylny me-
chanizm obrony przed śmiercią opisany przez Freuda, a przeniesio-
ny do kultury dalekiej od obyczajów dzikich. Najwyraźniej wchodzi 
tu w grę pogłos dawnych wierzeń, których natura ludzka nie wyrze-
kła się mimo niezli czonych prób jej ucywilizowania.

Na końcu swojej rozprawy Freud powraca do Króla Leara. Wi-
dzi w nim nie tyle starego, spragnionego uczucia do kobiety człowie-
ka, ile umierającego, przede wszystkim stęsknionego za uczuciem 
kobie ty, będącym jego ostatnią potrzebą. W finałowych scenach dra-
matu Lear wnosi na scenę ciało martwej Kordelii. W ten sposób wy-
biera spo śród trzech córek trzecią, zmarłą, śmierć. Freud dostrze-
ga w  trzech sio strach trzy wizerunki matki, z  którymi mężczyzna 
ma do czynienia za życia: rodzicielkę, ukochaną, wybraną przezeń 
na podobieństwo mat ki, a wreszcie matkę-ziemię, ostatecznie przyj-
mującą go na swoje ło no. Wizja Freuda zbliża się dzięki takiej inter-
pretacji finałowej sceny do dawnej wizji religii matriarchalnej, po-
zbawionej znaczenia wskutek greckiej tradycji patriarchatu. Ta wizja 
krytykowana przez część antro pologów została w  1861 roku po- 
parta przez Johanna Jakoba Bachofena. Starał się on udowodnić, że 
władza była początkowo po stronie tej, z której wywo dziły się więzy 
krwi i która w trosce o dzieci potrafiła łatwiej niż męż czyzna przeno-
sić uczucia poza własne ego14. W Motywie wyboru szka tułki ten mit 
matriarchatu ujawnia się w chwili śmierci mężczyzny, szukającego 
jeszcze raz u kresu życia kobiety – opiekunki i kochanki.

W 1913 roku Freud opublikował oprócz Motywu wyboru szka-
tułki je szcze jedną krótką rozprawę z  elementami mitologicznymi 
pt. Materia baśni w  snach (Märchenstoffe in Träumen). Podkreśla 
w niej m.in. zna czenie baśni ludowych w wychowaniu dzieci, jed-
nak główny punkt ciężkości wygląda inaczej. Niektórzy ludzie czy-
nią z  ulubionych baśni przedmiot wspomnień, wypierający z  pa-
mięci prawdziwe wspomnienia z  dzieciństwa. Podobnie dzieje się 
w marzeniach sennych. Przy tej oka zji można oczywiście zapytać, ile 
z baśni Grimmów jest pozostałością po ludowych powiastkach, a ile 

14 Por. J. J. Bachofen, Der Mythus von Orient und Okzident, München 1926,  
s. 14–15.
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ich autorskimi poprawkami, których do konali po gwałtownej kry-
tyce ze strony zgorszonych okrucieństwem i  obscenicznością baś-
ni nauczycieli oraz duchowieństwa. Zapewne wie le z tych poprawek 
złagodziło postępki okrutnych bohaterów i jedno cześnie umożliwiło 
przeniesienie do abstrakcyjnego świata baśni fanta zyjnie zdeformo-
wanego rodzinnego miasteczka Grimmów Steinau z jego mrocznym 
szesnastowiecznym zamkiem, ulicami wybrukowany mi kocimi łba-
mi, ozdobionym wieżyczkami domem rodzinnym i roz ciągającymi 
się wokół borami. U Freuda rzeczywistość baśni przenika do real-
nego życia – w wypadku Grimmów bajkowy świat niemieckiej pro-
wincji zapanował całkowicie nad poetyką baśni. W tym sensie bracia 
Grimm pozostali jedynymi ludźmi, którzy nie mylili fantazji z rze-
czywistością swoich baśni, gdyż zdołali uczynić z tych dwóch sfer ży-
cia jeden nieprzenikniony świat, w nim zaś ocalał mit dzieciństwa.

Freud rozpoczyna pierwszy rozdział pracy od opisu snu pa-
cjentki dotyczącego kobiety w brązowym pokoju. Przez małe drzwi 
można wejść na strome schody. Od tej strony przychodzi dziwaczny 
człowie czek o czerwonym nosie i zaczyna tańczyć po pokoju. Potem 
wraca na schody. Pacjentka wspomina jeszcze, że postać ze snu ma 
na sobie ob cisłe ubranie. Analiza Freuda wiąże człowieczka z baśnią 
braci Grimm Skrzat. Bohater Grimmów ubiera się podobnie i tańczy 
równie dzi wacznie. Kobieta dodaje, że brązowy pokój przypomina 
jadalnię jej ro dziców. Potem opowiada jeszcze historię o niewygod-
nych łóżkach. To sprawia, w opinii Freuda, że sen staje się bardziej 
zrozumiały. Pokój ma kolor drewna. Drewno jest symbolem żeńskim. 
Pokój pełni tutaj funkcję łoża, jadalnia zaś to symbol łoża małżeń-
skiego. Kobieta leży więc w łóżku. Powraca do niej po dłuższym roz-
staniu mąż, który za mierza wywiązać się ze swojej roli. Freud prze-
nosi te symbole na pła szczyznę seksualną. Pokój jest waginą, mały, 
ruchliwy człowieczek o  czerwonym nosie oznacza penisa, wąskie 
drzwi i  schody symbolizu ją spółkowanie. Zdaniem Freuda dziec- 
ko lub ludzie niskiego wzrostu są w  snach typowymi symbolami 
męskiego członka. Ta wszechobecna symbolika seksualna trafi po-
tem do psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno Bettelheima. 
W  Królewnie Śnieżce identyfikuje on sied miu krasnoludków z  po-
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staciami o charakterze fallicznym15. W Kop ciuszku rozciąga symbo-
le na takie przedmioty, jak np. pantofelek, który Bettelheim uznaje 
za symbol waginalny, natomiast krwawienie do pantofelka z okale-
czonych stóp sióstr za miesiączkę. Te rozważania prowadzą Bettel-
heima do mocno kontrowersyjnych wniosków; osta tecznie w pracy 
Rany symboliczne czyni z zakrwawionych sióstr zazdrosnych braci, 
udających siostry i zadających sobie te właśnie rany w ramach ry-
tuałów inicjacyjnych, aby wzbudzić podobne pożądanie jak Kop-
ciuszek. W tym miejscu można mieć wątpliwość, czy ta prze wrotna 
argumentacja, wspierana przez tłumaczkę i  interpretatorkę Bettel-
heima, Danutę Danek, nie sprawia przypadkiem, że Bettelheim staje 
się bardziej freudowski od Freuda?16

Przeźroczyste, obcisłe ubranie na człowieczku to kondom. Lęk, 
który pojawia się w kobiecie po przebudzeniu, dowodzi, że cała sce-
na wyraża jej strach przed poczęciem drugiego dziecka. Freud pod-
kreśla odwrócenie symboli w  baśni i  we śnie. Skrzat pojawia się 
w baśni, aby zabrać królowej pierwsze dziecko. We śnie zastępuje go 
mąż, który przyczynia się do spłodzenia dziecka. W obydwu wypad-
kach postać męska wzbudza złość kobiety (śniącej lub królowej), jej 
infantylną za zdrość o penisa, współprzyczyniającą się do powstania 
u pacjentki neu rozy. Bruno Bettelheim odwraca znaczenie symbo-
li w obrębie baśni, jak dzieje się np. w Kopciuszku. Nie nawiązuje do 
snów pacjen tów, czerpie za to bezpośrednio z mitów i własnej intui-
cji. Jak złudna może to być droga, pokazuje Friedrich von der Leyen 
na przykładzie pracy Ludwiga Laistnera Zagadka Sfinksa (Das Rätsel 
der Sphinx) z 1889 roku17. Laistner puścił wodze wyobraźni i nauko-
we tezy zastąpił własnymi, jednostkowymi doświadczeniami. Stwo-
rzył wprawdzie dzie ło pełne ekspresji, ale z dawnego naukowca po-
zostały jedynie strzępki. W  jego dziele sztuka powstała dosłownie 
na gruzach nauki. Bettelheim zdaje się panować nad logiką swoje-
go wywodu, uogólniając zdarzenia do motywów z podań ludowych 

15 Por. B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, 
tłum. D. Danek, Warszawa 1996, s. 327.

16 Por. ibidem, s. 420.
17 Por. F. von der Leyen, Traum und Märchen, w: Märchenforschung und Tiefenpsy-

chologie, Darmstadt 1975, s. 3.
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i mitów. Freud nie dba o ten rodzaj lo giki, lecz o empiryczne pod-
stawy wywodu, a ten kojarzy motywy z in dywidualnymi przeżycia-
mi konkretnych pacjentów. Logika snu wynika u Freuda np. z emo-
cji kobiety, której zwierzeń wysłuchał osobiście. Po stać skrzata czyni 
z objaśnienia marzenia sennego wywód o charakte rze bardziej uni-
wersalnym, gdyż doznania jednostki stają się dzięki fi gurze baśnio-
wej tym, co Jung uzna później za powtarzalny konstrukt ludzkiej 
nieświadomości, czyli archetyp.

W  rozdziale drugim Freud analizuje sen, który jego pacjent 
zapa miętał z wczesnego dzieciństwa. Mężczyzna śnił, że leży nocą 
w  łóż ku, a  jego nogi znajdują się blisko okna. Za oknem stoi po-
kryte śnie giem drzewo orzechowe. Nagle śniący dostrzega na drze-
wie sześć lub siedem białych wilków. Pacjent zapamiętał ich wiel-
kie, o dziwo, lisie ogony i postawione uszy. Wspomina też o okrzyku, 
który wydobył z siebie ze strachu, że zostanie pożarty. Aż do jedena-
stego roku życia lękał się, że znów przydarzy mu się we śnie podob-
ny koszmar. Okazy wał też wielki strach przed wizerunkami wilka 
w baśni Czerwony Kap turek. Biały kolor wilków Freud wiąże z ow-
cami, które hodowała rodzina mężczyzny. Kiedyś wybuchła wśród 
nich zaraza i mimo zastosowania szczepionek ochronnych padło ich 
jeszcze więcej.

Kolejnym motywem ze snu jest drzewo. Pacjent opowiedział 
Freu dowi historię zasłyszaną kiedyś od dziadka. Była to powiastka 
ludowa o krawcu, którego napastuje we własnym domu wilk. Kra-
wiec wyrzu ca go przez okno i wyrywa mu przy tym ogon. Później, 
gdy krawiec przebywa w  lesie, musi schronić się przed wilkami. 
Okaleczony wilk proponuje, aby zwierzęta wskoczyły jedno na dru-
gie, a on wdrapie się na górę i dosięgnie krawca. Ten rozpoznaje wil-
ka i daje mu to do zrozumienia. Wtedy wilki uciekają. Wydaje się, 
że Freud ociera się w niezamierzony sposób o problem masy, gdy 
pisze o sforze wilków czyhających na samotnego człowieka. Zajmie 
się tym bardziej szcze gółowo w pracy Psychologia mas a analiza ego, 
jednak najwyraźniej pod odstręczającym wrażeniem tłumu, który 
tłamsi jednostkę i jest nośnikiem cierpienia w ludzkiej kulturze.

Badacz masy i jej „kryształów” – Elias Canetti w swoich wspo-
mnieniach z  lat spędzonych w  Wiedniu niechętnie odnosi się do 
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doko nań Freuda w  tej dziedzinie. Jest przeświadczony, iż ojciec 
psychoana lizy i zarazem wielbiciel jednostki nie zdołał dostrzec, że 
na równi z  libido i  głodem istnieje w  człowieku potrzeba przeby-
wania w tłumie, a obok popędu płciowego tkwi w ludzkiej psychi-
ce również popęd ma sowy18. W ten sposób Canetti odżegnuje się od 
Freuda i cytowanego przez niego Le Bona, przyznając jednak Freu-
dowi zasługi w kwestii odkrycia mechanizmu czynności pomyłko-
wych i  kompleksu Edypa. Zarazem odmawia Freudowi prawa do 
posługiwania się imieniem bo hatera Sofoklesa, gdyż przyczyn „mor-
derczej zazdrości” w stosunku do rodziców Canetti upatruje nie tyl-
ko w sferze seksualnej. Podpowiedzia ła mu to zapewne nie intuicja, 
lecz osobiste doświadczenia i motywacje. Dlatego wprawdzie umieś-
cił w swojej Masie i władzy pojęcie ludz kiej sfory, którą wzorował 
na wilczych stadach, ale bez indywiduali zacji jej postrzegania. Freud 
pokazuje sforę w śnie pojedynczego czło wieka i w kontekście popę-
du seksualnego, a nie popędu masowego. Na czystym pojęciu sfory 
kończą się zatem podobieństwa między tymi dwoma wielkimi wie-
deńczykami, jeśli takim mianem można w  ogóle określić obywateli 
świata.

Wedle Freuda wilk bez ogona jest symbolem kompleksu kastra-
cyjnego, natomiast lisie ogony są jego kompensacją (wyrównaniem). 
Licz ba siedmiu wilków wskazuje na baśń Wilk i siedem koźląt. We 
śnie występuje także, podobnie jak w baśni, liczba sześć, gdyż tyle 
właśnie koźląt pożera wilk. Ostatnie koźlątko uchodzi z życiem. Po-
jawia się tam także kolor biały, bo wilk każe sobie u piekarza wy-
bielić łapy, aby ofiary go nie rozpoznały. Baśnie Czerwony Kapturek 
oraz Wilk i sie dem koźląt mają elementy wspólne – rozcinanie brzu-
cha, uwalnianie pożartej osoby, śmierć złego wilka. Poza tym w dru-
gim tekście poja wia się drzewo, pod którym wilk ucina sobie drzem-
kę po posiłku.

W przekonaniu Freuda we śnie mężczyzny ujawnia się lęk przed 
zwierzętami, jego źródłem jest zwierzę znane tylko z  baśni lub 
ilustra cji. Ta fobia ma związek z  infantylnym lękiem przed ojcem; 

18 Por. E. Canetti, Pochodnia w  uchu, tłum. M. Przybyłowska, Warszawa 1988,  
s. 190–191.
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w baśniach tę osobę reprezentuje właśnie agresywny, władczy wilk. 
Dodatkowo pacjent wspomniał Freudowi, że jego ojciec przepadał 
za „łagodnymi przekleństwami”19, np. żartobliwym powiedzeniem 
„zjem cię” pod czas zabawy z synkiem. Występuje tu zgodność z te-
zami Otto Ranka, wiążącego obie baśnie z mitem o Kronosie. Freud 
dowodzi zatem, że emocje mogą przekładać się na język marzeń sen-
nych za pośrednic twem symboli baśni. Pojawia się tutaj oczywista 
analogia między przedmiotem analizy a psychoanalizą, która rów-
nież tłumaczy procesy psychiczne w człowieku zgodnie z zasadami 
mitopoezji. Do datkowo pod koniec tekstu zaczyna dominować ty-
powa dla Freuda ma niera łączenia mitologii i mowy potocznej. Jej 
ukoronowaniem są roz ważania o pogłosie kanibalizmu w słowach 
pacjenta „zjem cię”. Wcześniej pojawia się skojarzenie wilczego ogo-
na z męskim członkiem, całą rozprawę przenikają na przemian wąt-
ki edypalne i  kastracyjne, wątki człowieka i  zwierzęcia, wreszcie 
mitu i biologii. Ładu pil nuje w niej przewrotny narrator, uznający 
mit dzieciństwa wraz z jego językiem, obyczajami i szablonami my-
ślenia za najdogodniejszą dla siebie metodę objaśnienia zachowań 
seksualnych dorosłego człowieka.

Warto w tym miejscu powrócić jeszcze raz do Eliasa Canettie-
go i zacytować fragment jego zapisków z Prowincji ludzkiej na temat 
przemiany i dostosowania się człowieka do pełni własnego człowie-
czeństwa:

U ludzi te procesy dadzą się najlepiej obserwować w micie i dramacie. 
Sny, w których występowały od zawsze, są zbyt mało pre cyzyjne i po-
zwalają na zbyt dowolne interpretacje. Mity nie tylko są piękniejsze, ale 
i przydatniejsze dla celów takich badań, gdyż są dłu gotrwałe. Ich płyn-
ność jest płynnością wewnętrzną, nie rozpływają się człowiekowi w rę-
kach. Ich akcja dzieje się wciąż na nowo, w ten sam sposób. Mit jest 
najbardziej trwałym produktem ludzkiej działalności; żadne narzędzie 
nie pozostało w ciągu tysiącleci tak nie zmienione, jak niektóre mity. 

19 S. Freud, Märchenstoffe in Träumen, w: idem, Gesammelte Werke, t. 10, Frank-
furt am Main 1989, s. 9.
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Chroni je ich świętość, uwiecznia sposób przedstawie nia, a kto potrafił 
wypełnić ludzi mitem, ten zdziałał więcej niż naj śmielszy wynalazca20. 

Oprócz archetypów kulturowych obecnych od zarania w  religiach 
i sztuce Freud odwołuje się do stworzonych przez siebie mitów po-
pędu śmierci i  popędu erosa, których obecności dowo dzi fakt ich 
nazwania, a nazwy są sumą podań słownych pacjen tów Freuda. Ich 
początki tkwią zatem w magicznej przestrzeni języka; nazywa on po 
imieniu także rzeczy niepojęte, aby przynajmniej oswo ić się z  ich 
obecnością. Zdaniem Freuda człowiek staje się sobą w  trzech wy-
miarach: we śnie, podobnie jak u Canettiego, jest zagubio ny we włas-
nej biologii, bo jej nie rozumie, w sztuce dramatycznej wię cej uwagi 
poświęca racjonalizacji własnej, niezrozumiałej winy, powra cającej 
w snach, niż jej odrzuceniu, wreszcie w mitach zyskuje narzędzie, ja-
kie mogłoby oddzielić w nim to, co jednostkowe i nieak ceptowane, 
od tego, co powtarzalne i tolerowane. Motyw wyboru szka tułki i inne 
rozprawy Freuda wiążące mit i dramat powstały wówczas, gdy mity 
były popularne, a nawet występowały w nadmiarze jako na rzędzie 
walki ideologicznej mitomanów w rodzaju Hitlera. Obecnie rzeczy 
wydumane lub podejrzane o takie pochodzenie nieodwołalnie trafi-
ły do książek, emocje zastępuje coraz częściej gra emocjami, a wia-
rę – coś na wzór ergonomii wiary dla wygody współczesnych barba-
rzyńców. Dlatego w chwili narodzin nowego człowieka dziś zawsze 
umiera na świecie bezpowrotnie jakiś kolejny mit, po którym nikt 
nie nosi nawet żałoby. Wypełniony mitami człowiek z  Prowincji 
ludzkiej Canettiego nie daje im wiary i w ten sposób zatraca się bez-
powrotnie w grze pozorów. 

20 E. Canetti, Prowincja ludzka, tłum. M. Przybyłowska, Wrocław 1996, s. 19–20.
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rozdział 9
O kompleksie Nietzschego

Fryderyk Nietzsche należy w historii badań psychoanalitycznych do 
niewielu myślicieli, na których teorie powoływano się i których ży-
cie czyniono zarazem przedmiotem analiz. Jak pisze Walter Dehorn 
w  pra cy Psychoanaliza i  nowsza poezja (Psychoanalyse und neuere 
Dichtung) z 1932 roku, w życiu i filozofii Nietzschego tkwi głęboko 
„apologia choroby”, ją to autor Ecce homo „udokumentował jako pa-
cjent i jako lekarz”1. Zapewne dlatego tak chętnie sięgano w psycho-
analizie do pojęć Nietzschego, ich sugestywność zaś była od po czątku 
zdeterminowana przez rozdwojoną jaźń filozofa i artysty. Z tych po-
jęć poczynił pożytek np. Leo Kaplan, gdy w swojej pracy O psycholo-
gii tragizmu (Zur Psychologie des Tragischen) z 1912 roku po równał 
Prometeusza Ajschylosa do sobowtóra chóru, który go śni. Ka plan 
nazywa tę postać za Nietzschem „wizją chóru”2. Nie tzsche, sądzący, 
iż podarował ludzkości najwspanialszy utwór na świe cie, czyli Zara-
tustrę, mógł uchodzić za takiego wyśnionego Promete usza mas.

Pasowałaby do niego dwoista charakterystyka mitologicznego 
bo hatera, jaką zawarł Freud w pracy Psychopatyczne osoby na sce-
nie, gdzie odkrył w micie prometejskim jedno z podstawowych źró-
deł sztu ki tragicznej – masochistyczną zdolność do znoszenia bólu 
i zaspoko jenie w ofierze składanej ludziom3. Podobnie wiąże auto-
rytet filozo fa z problematyką podwojenia jaźni – a więc z motywem 
sobowtóra – Otto Rank w obszernym eseju Sobowtór. Stwierdza tu 

1 W. Dehorn, Psychoanalyse und neuere Dichtung, w: Psychoanalyse und Litera-
turwissenschaft, wyd. B. Urban, Tübingen 1973, s. 200.

2 L. Kaplan, Zur Psychologie des Tragischen, w: Psychoanalytische Literaturinter-
pretation, wyd. J. M. Fischer, Tübingen 1980, s. 37.

3 Por. S. Freud, Psychopathische Personen auf der Bühne, w: idem, Studienausga-
be, t. 10, Frankfurt am Main 1989, s. 164.
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za Nietzschem, że proces „obiektywizacji” sobowtóra następuje wte-
dy, gdy ego staje się towarzyskie wobec siebie samego4. Łączenie filo-
zofa z tym mo tywem wynika zapewne z fragmentu Tako rzecze Za-
ratustra, poświę conego klasycznemu wyobrażeniu sobowtóra, jakim 
jest cień, chociaż pasowałby także do filhellenizmu Nietzschego.

Najciekawsze wnioski związane z  rozdwojeniem świadomości 
za wiera fragment 355 Wiedzy radosnej, w którym Nietzsche rozpra-
wia się z potocznym poglądem, iż „rzecz znajoma jest łatwiejsza do 
pozna nia, niż obca”5. Nietzsche uznaje za największy błąd przeko-
nanie, że poznanie „świata zewnętrznego” sprawia więcej trudno-
ści niż świata w nas, gdyż rzecz znana staje się przyzwyczajeniem, 
a „to nawykłe jest najtrudniejsze do »poznania«, to znaczy do spo-
strzegania, że tkwi w niem zagadnienie, czyli coś obcego, dalekie-
go »wewnątrz nas«”6. Widać tu wyraźny związek z tekstem Freuda 
Niesamowite, gdzie tytu łowa kategoria odczuwania okazuje się osta-
tecznie tym, co najbliższe skrytej naturze człowieka. Freud powołuje 
się na zachowanie neuroty ków, w kobiecych narządach rodnych do-
strzegających często miejsce nieznane i niesamowite, chociaż zna-
ją je z życia płodowego. Jako do wód tej ambiwalencji „niesamowi-
tego” w  języku niemieckim Freud wskazuje przedrostek przeczący 
un- w słowie unheimlich („niesamo wite”), który oznacza w sferze ję-
zyka wyparcie rzeczy najbliższej (heimlich)7 przez jej zaprzeczenie.

W  obydwu wypadkach o  efekcie decyduje paradoks ludzkie-
go my ślenia. U  Nietzschego ma on charakter światopoglądowy, 
a u Freuda rozgrywa się na płaszczyźnie estetycznej i erotycznej. Tu 
i  tam ulega zdemaskowaniu „najgruntowniejsze fałszerstwo samej 
psychologii, iż początek każdego czynu znajduje się w świadomości”8. 
Nietzsche usuwa pojęcie winy i kary, ponieważ nie czyni człowie-
ka odpowie dzialnym za jego postępki. Sprzeciwu wobec wyznaczo-

4 O. Rank, Der Doppelgänger, w: Psychoanalytische Literaturinterpreta tion, wyd.  
J. M. Fischer, Tübingen, s. 125.

5 F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Warszawa 1991, s. 311.
6 Ibidem, s. 312.
7 Por. S. Freud, Das Unheimliche, w: idem, Studienausgabe, t. 4, s. 267.
8 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, tłum. S. Wyrzy-

kowski, Warszawa 1991, s. 48.
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nego człowie kowi celu nie uważa za winę, gdyż żaden cel nie ist-
nieje. Freud także wykracza poza kategorie dobra i zła moralnego, 
a trzy instancje psy chiki rozważa w kategoriach tego, co przyjemne 
lub nieprzyjemne. Ce lu nie szuka w religii lub innych ideałach mo-
ralności, lecz w wyzwo leniu jednostki spod władzy kultury, źródła 
jej największego cierpienia.

Krytyczne poglądy Nietzschego na temat stawania się świadomo-
ści wynikają z  jego analizy romantyzmu – pesymizm owego prą-
du po darował człowiekowi zbytek myślenia okupiony duchowymi 
katusza mi jednostki, co „na wszystkich rzeczach mści się niejako tem, 
że […] wmusza w nie […] obraz swojej tortury”9. Poznanie wiąże 
Nietzsche z cierpieniem, ale rozróżnia cierpiących na nadmiar życia 
i tych, którym życie wydaje się zubożałe. Nadmiar w życiu pozwa-
la na roz sądne burzenie, a ono oznacza punkt wyjścia nowej sztuki. 
Nietzsche ostrzega przed zamianą tej korzystnej „żądzy zniszczenia” 
na coś, co Freud określi jako domenę id, czyli popęd śmierci. Freud 
pokaże również dobitniej niż Nietzsche związek między śmiercią 
a erotyką, prowadzącą do zatracenia się człowieka na rzecz bliźniego 
w akcie płcio wym. Nietzsche ostrzega natomiast przed złym wyko-
rzystaniem „żądzy uwieczniania”, zamiast umiłowania piękna może 
bowiem ona oznaczać umiłowanie własnego, cierpiącego ja, narcy-
styczną miłość, w którą niekiedy zamienia się także Freudowski po-
pęd erosa.

Filozof uznaje pesymizm romantyczny za ostatnie wielkie wydarze-
nie w losach naszej kultury10, ale nie w sensie pozytywnym, lecz ra-
czej jako kontrast wobec „pesymizmu dyonizyjskiego” – żądzy znisz-
czenia, „wyrazu przepełnej i  brzemiennej przyszłością siły”11. Na 
pesymistycznej wizji człowieka jako istoty popędowej opiera się też 
koncepcja psychoanalizy. Czystą tablicę zastępuje u Freuda cudowny 
blok. Zapiski na jego powierzchni można zmazać, ale ślady pozostają 
w nim na zawsze i determinują działanie „brzemiennej przyszłością 
siły”. Romantyczność polega u Nietzschego na cierpieniu z powodu 

9 Ibidem, s. 343–344.
10 Ibidem, s. 63.
11 Ibidem, s. 343.
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cza su, w którym się żyje, z powodu „niewczesności”12. U Freuda ten 
ro dzaj niedostosowania jest stanem permanentnej aktywizacji nie-
świadomości, nienasycenia id, wbrew jednostajnemu upływowi cza-
su pragnie ono więcej i szybciej.

Dla psychoanalityka Theodora Reika Nietzsche jest prześmiew-
cą towarzyszącym mu w  wędrówkach po zabawnych zdarzeniach, 
np. w historyjkach o Parzivalu Wagnera, przy opisie wrażeń z Car-
men Bi zeta lub formułowaniu opinii na temat życia Liszta. Wreszcie 
kończy Reik myślą Nietzschego o przyczynach ludzkiego wynalazku 
śmiechu, bez którego człowiek nie zdołałby przetrwać głębi swojego 
cierpie nia13. Nietzsche pojawia się w  pracach psychoanalitycznych 
bar dzo często wraz z Schopenhauerem. Tak jest u Edmunda Bergle-
ra, gdzie my śli filozofa ilustrują „masochistyczną przyjemność uzy-
skaną dzięki pesymizmowi”, w przekonaniu Nietzschego, wynikają-
cemu z „radości w obliczu własnego cierpienia”14.

Tak częste odwoływanie się do Nietzschego i  ogólnie do filo-
zofii po kazał już w latach sześćdziesiątych Odo Marquard. Wydaje 
się, że Freud i kontynuatorzy jego myśli istotnie przejęli wiele pojęć 
Nietzschego, jednak nadali im przy tym często odmienne znacze-
nia od tych zamierzonych przez filozofa. Freud spełnił w  ten spo-
sób swój projekt, aby wpro wadzać do psychoanalizy możliwie naj-
mniej nowych pojęć i raczej czer pać je z już ukształtowanego języka 
nauki i sztuki. Mimo oczywistych podobieństw, jak w wypadku po-
jęcia wyparcia, teorii popędów i regre sji, zaznaczają się jednak istot-
ne różnice na płaszczyźnie medycznego uwierzytelnienia tych pro-
cesów. Pisali o  tym Christo Dimitrov i  Arsen Jablenski w  tekście 
Nietzsche i  Freud15 (Nietzsche und Freud). Gdyby jednak podążyć 
modnym dziś tropem, prowadzącym do teorii Alana Stone’a i Lesley 

12 Ibidem, s. 357.
13 T. Reik, Künstlerisches Schaffen und Witzarbeit, w: Psychoanalytische Li teratur- 

interpretation, wyd. J. M. Fischer, Tübingen 1980, s. 201, 208, 221.
14 E. Bergler, Zur Problematik des „oralen“ Pessimisten. Demonstriert an Christian 

Dietrich Grabbe, w: Psychoanalytische Literaturinterpretation, wyd. J. M. Fi-
scher, Tübingen 1980, s. 224.

15 Por. Ch. Dimitrov, A. Jablenski, Nietzsche und Freud, „Zeitschrift für psychoso-
matische Medizin und Psychoanalyse“, No. 13, 1967, s. 282–284.
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Chamberlain, a  oznaczającym postulat traktowania tekstów Freu-
da jak form literackich o wartościach dzieł sztuki, wtedy wspomnia-
na praca pozostawia poczucie niedostatku w sferze estetycznej. To-
warzyszy mu pytanie bez odpowiedzi, w jakiej mierze Nietzsche był 
filozofem, intuicyjnym psychologiem, a  w  jakiej pisarzem. Pyta-
nie jest nie bez znaczenia, zwłaszcza w  świetle stwierdzenia Reika 
z tekstu Po ezja i psychoanaliza (Dichtung und Psychoanalyse) z 1912 
roku, iż Freud „wydaje się bezpośrednim kontynuatorem psycholo-
gii Nietzschego”16.

Zwraca uwagę zainteresowanie filozofa postacią Edypa, ujawnio-
ne w  Poza dobrem i  złem. Dzieło zaczyna się od motywu Sfinksa, 
czy li woli prawdy. Nietzsche nawiązuje do tej mitologicznej zagad-
ki przez następujące kwestie: co w nas dąży do poznania prawdy, kto 
stawia pytania i dlaczego lepiej jest wiedzieć niż tkwić w niepraw-
dzie. Odpowiada to późniejszemu zamierzeniu Freuda, aby odkryć 
naturę nieświadomości i  usunąć niepewność co do ludzkiej natu-
ry. Nietzsche pyta nawet o  to, kto z  nas jest Sfinksem, a  kto Edy-
pem17. Freud od krywa Edypa w każdym dziecku, przy czym zagad-
kę Sfinksa pozosta wia bez odpowiedzi, podobnie jak czynią to bracia 
Grimm z zawarto ścią szkatułki w ostatniej baśni w ich zbiorze.

Dla Ranka cała koncepcja sztuki sprowadza się do myśli Nie tz- 
schego, iż ta sama siła rządzi aktem twórczym i płciowym, co wyka-
zuje podobieństwa do rozważań Freuda. Twórca psychoanalizy 
mówi o  zastępczym zaspokojeniu popędu płciowego, który ule-
ga przeniesie niu na sztukę tworzenia. Główne znaczenie ma tutaj 
zapewne rozpra wa Leonarda da Vinci wspomnienia z  dzieciństwa. 
W Zmierzchu bo żyszcz Nietzsche wypowiada się na temat psycho-
logii artysty. Uznaje za podstawę twórczości obecność odurzenia, 
które poprzedza akt twór czy. Nietzsche, tak jak potem Freud, ze-
stawia ten warunek istnienia sztuki ze stanem podniecenia seksu-
alnego, a  także upojeniem w  trak cie niszczenia, ponieważ w  tych 
wszystkich sytuacjach nieodmiennie pojawia się poczucie wzmoc-

16 T. Reik, Dichtung und Psychoanalyse, w: Psychoanalyse und Literaturwis sen-
schaft, Tübingen 1973, s. 13.

17 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1990, s. 7.
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nienia i  spełnienia. Jak stwierdza Nie tzsche, „istnienie sztuki […] 
zależy bezwarunkowo od pewnego uprze dniego stanu fizjologiczne-
go: od upojenia, […] przede wszystkim upo jenia popędu płciowego, 
tej najdawniejszej i najpierwotniejszej formy upojenia”18. W gruncie 
rzeczy dążenie do osiągnięcia tego stanu trudno jednak uważać za 
dowód siły, podobnie jak żądanie silnej wiary nie jest dowodem jej 
obecności, lecz świadczy o czymś przeciwnym.

Nietzsche krytykuje Schopenhauera za jego niechęć do piękna, 
które jest według niego zaprzeczeniem pędu tworzenia, gdyż ozna-
cza wybawienie od woli mocy, co więcej, pozwala uwolnić się od niej 
na zawsze. Nietzsche odwołuje się do Platona, dla którego piękno 
skłania do „płodzenia”, a zmysłowość wpływa najsilniej na to, co du-
chowe19. Dlatego Nietzsche określa filozofię jako erotyczne zawody, 
a źródeł wyższej kultury, zwłaszcza literatury, doszukuje się w ludz-
kiej płciowości i  zmysłowym pięknie. Jego zdaniem „cała wyższa 
kultura i lite ratura Francji klasycznej rozwinęła się na podłożu po-
budek płcio wych”20. Stąd wynika niechęć Nietzschego do Schopen-
hauera, ten ostatni bowiem dostrzegał w sztuce potrzebę wzbudza-
nia w  człowieku stanu rezygnacji. W  tragedii odkrywa Nietzsche 
uczucie słodkiego okrucieństwa, skłaniające nas do zmysłowej wal-
ki o życie i dające si łę. Nietzsche dostrzega zresztą silnego człowieka 
także w zbrodniarzu, którego charakter jest jednak rodzajem choro-
by. Pozbawiony społecz nej akceptacji tłumi swoje najskrytsze in-
stynkty, kieruje instynkty prze ciwko sobie i  tym samym „stają się 
one dlań przekleństwem”21.

Nietzsche powołuje się na świadectwo Dostojewskiego, nazywa-
nego „jedynym psychologiem, od którego nieco skorzystał”22. Do-
strzega u  niego pochwałę najtwardszych typów ludzi w  zbrodnia-
rzach spotkanych podczas zsyłki. Nietzsche rozciąga to ujęcie na 
tych wszyst kich, których społeczność może odrzucić na wzór zbrod-
niarzy. Chodzi o geniuszy, artystów, wolnomyślicieli, odkrywców itd. 

18 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, s. 72.
19 Ibidem, s. 84.
20 Ibidem, s. 85.
21 Ibidem, s. 110.
22 Ibidem.
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Wszyscy oni są naznaczeni przekleństwem i podobnie „roztrwania-
ją siebie”23. Ich sprzeciw wobec społeczeństwa ujawnia się w akcie 
twórczym i jest da lekim echem bólu poczęcia, gdyż wszelkie stawa-
nie się i chęć tworze nia, jak również wola życia są pogłosem cierpie-
nia w akcie narodzin. W tekście Dostojewski a zabójstwo ojca Freud 
wywodzi źródła twórczości pisarza z  tkwiącego w nieświadomości 
poczucia winy po stra cie ojca. Prośby syna, który życzył mu śmier-
ci, zostały pewnego dnia wysłuchane, a skutkiem tego zdarzenia sta-
ły się u Dostojewskiego na pady epilepsji i próby racjonalizacji winy.

Ponieważ Nietzsche uznaje wagę orgiastycznej psychologii ży-
cia i  siły, traktuje ból jako stymulator – w  tragedii oznacza on nie 
zamiar oczyszczenia się z  afektów, lecz ochotę stawania się sobą 
przy jedno czesnej chęci unicestwienia. Tak Nietzsche tworzy teo-
rię wskrzeszoną potem przez Freuda w baśniowych popędach ero-
sa i śmierci. Towarzy szy temu wszystkiemu przekonanie, że sztuka 
jest pewnym rodzajem zastępczego zaspokojenia popędu, jak sądził 
Freud, i czasem ma charakter nerwicy natręctw. Jeden z kontynuato-
rów myśli Freuda, Wilhelm Stekel, posuwa się nawet do stwierdze-
nia, że „nie ma żadnej różnicy pomiędzy poetą i  neurotykiem”24. 
Nietzsche nazywa sztukę „musem przetwarzania w doskonałość”25. 
Uznaje ją zarazem za obszar, na którym człowiek „napawa się sobą 
jako doskonałością”26. Freud roz waża w tekście Poeta i fantazjowa-
nie potrzebę dzielenia się przez pi sarzy swoimi pragnieniami przy 
równoczesnym kamuflażu i estetyzacji indywidualnego życzenia, co 
jako swoista premia ma zachęcić czytelników do studiowania ma-
rzeń poety – wcielenia Narcyza.

Ewald Volhard doszukuje się wpływu Nietzschego w dziele Freu-
da wszędzie tam, gdzie podjęte zostają próby odkrywania popędów 
i  zakamarków ludzkiej nieświadomości27. Walter Dehorn wskazu-

23 Ibidem, s. 109.
24 W. Stekel, Traum – Poesie – Neurose, w: Psychoanalyse und Literatur, wyd. B. Ur-

ban, Tübingen 1973, s. 6.
25 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, s. 73.
26 Ibidem.
27 E. Volhard, Literaturwissenschaft und Psychoanalyse, w: Psychoanalyse und Lite-

raturwissenschaft, wyd. B. Urban, Tübingen 1973, s. 106–107.
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je w tekście Psychoanaliza i nowsza poezja na Nietzschego jako tego, 
kto uwolnił człowieka od wszechwładzy racjonalizmu i  cywilizacji 
ma szyn, a uznał pierwszorzędną wagę jego instynktów i popędów, 
których lękali się racjonaliści. Zdaniem Dehorna Nietzsche położył 
nacisk na dominację ciała, funkcjonującego wbrew intelektowi, za to 
zgodnie z dionizyjską witalnością28. W konsekwencji powstaje prze-
konanie, że wola zmysłowości i pozoru jest głębsza od woli prawdy. 
W koncep cji woli mocy ujawniają się wedle Dehorna najistotniej-
sze elementy na uki Nietzschego, wiążące go zarazem z późniejszy-
mi dokonaniami psy choanalizy – sublimacja siły i nieskrępowanej 
wolności. Nietzsche stara się w nich powiązać sferę popędów nie-
świadomości z witalizmem ciała, co otwiera drogę do późniejszych 
empirycznych badań ludzkie go zachowania przez Charcota, Breue-
ra, wreszcie Freuda29.

Freud nigdy nie spotkał Nietzschego, ale znał i  szanował jego 
wie loletnią przyjaciółkę Lou Andreas-Salomé. W swoim czasie zdo-
łała ona nawet zaprząc Nietzschego i Paula Réego do wózka. Pew-
na foto grafia pokazuje ją, jak pochyla się z biczem nad dwoma męż-
czyznami, do których nigdy nie dołączył Freud. Mimo to właśnie 
dla niego wy rzekła się związków erotycznych w imię czysto ducho-
wej więzi z nauczycielem-mistrzem. Pierwsza „poetka psychoanali-
zy”, badaczka nar cyzmu i autorka książki o Nietzschem stała się du-
chową łączniczką między filozofem oskarżanym o brak moralności 
a psychoanality kiem, który do dziedzictwa tej filozofii nie chciał się 
przyznać.

Podobieństwo między Nietzschem i Freudem miało swoje dodat-
kowe źródła w  ateizmie. Obydwaj szukali także diagnozy rozwoju 
ludz kości, nie stroniąc od dziedzin nauki spokrewnionych z ich me-
todami: Nietzsche odwoływał się do psychologii, Freud do filozofii, 
wspólnie dekonstruowali zastany system moralny. Niechęć do insty-
tucji Kościo ła i brak wiary nie usuwały z pola ich zainteresowań po-
staci Boga. Próbowali włączyć go do swoich rozważań jako fenomen 
psychologiczny bądź jako możliwy do uśmiercenia mit. Tak uczynił 

28 W. Dehorn, Psychoanalyse und neuere Dichtung, s. 180.
29 Ibidem. 
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Nietzsche, aby nowy człowiek mógł przejąć niektóre funkcje Boga. 
Freud uznał go za pozytywny wizerunek ojca na wzór i podobień-
stwo człowieka, wielbią cego w Bogu samego siebie. W obydwu wy-
padkach zyskał dominację ten sposób rozumowania, który w ego-
centryzmie i  egoizmie jednostki odnalazł wartości pozwalające na 
przetrwanie cywilizacji.

Wydaje się, że w  pierwszych dekadach XX wieku psychologia 
wy wierała istotny wpływ na filozofię, której częścią była zresztą na 
nie mieckich uczelniach. Być może dokonania Freuda skłoniły Edith 
Stein do wyboru psychologii jako kierunku studiów, chociaż tak na-
prawdę trudno jest ocenić wpływ wiedeńskiego naukowca na życie 
naukowe pobliskiego Wrocławia. To właśnie Freud był jednym ze 
źródeł inspi racji pracy Istota i formy sympatii. Jej autor, słynny Max 
Scheler, na leżał do tych myślicieli, którzy podobnie jak Edith Stein 
i Wilhelm Dilthey przeszli na katolicyzm. Psychologia oznaczała dla 
nich zapewne kontestację antychrześcijaństwa w psychoanalizie przy 
jednoczesnym wsłuchiwaniu się w jej dyskurs o społecznych aspek-
tach wiary. Nietz sche fascynował wszystkich czyniących z  przeży-
cia religijnego przed miot swoich badań. Dość powiedzieć, że Carl 
Gustav Jung nazwał „te go filologa klasycznego” w pracy Psychologia 
a religia „jednym z tysięcy i milionów Niemców, w których nieświa-
domości miał się zro dzić później, bo podczas wielkiej wojny, Wotan – 
niemiecki kuzyn Dio nizosa”30.

I to jedynie Nietzschemu udało się opisać owo dionizyjskie prze-
życie, zanim jeszcze pogański kult stał się siłą nośną nowej ideologii. 
Rozważania na temat Tako rzecze Zaratustra (oprócz licznych nawią-
zań do Fausta Johanna Wolfganga Goethego) zawarte w rozprawach 
Junga poświęco nych zależnościom między psychologią a alchemią 
i  religią dowo dzą, jak silny resentyment antychrześcijański wzbu-
dziła koncepcja nadczłowieka. Zarazem jednak indywidualizm tego 
Nietzscheańskiego bohatera, swoista odpowiedź na dławienie oso-
bowości przez religię, zyskał uznanie w systemach kolektywistycz-
nych, gdzie dominującą ro lę w kulturze przejęło mistyczne przeży-

30 C. G. Jung, Psychologia a religia, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 37.
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cie masy i zbiorowej organiza cji31. W tych warunkach Freud zdołał 
ocalić swoją koncepcję indywidualizmu, chociaż jego teoria libido 
czerpała z energii woli mocy, które w wymiarze historycznym po-
niosły klęskę.

Widać to na przykładzie krótkiego eseju Freuda z 1916 roku pt. 
Przemijalność (Vergänglichkeit)32. Przyczynkiem do jego powstania 
był pobyt Freuda w Dolomitach. W trakcie spacerów zdarzyło mu 
się rozmawiać z pewnym poetą o jego emocjach. Podczas gdy Nietz-
sche miał przy spiętrzonych skałach obok Surlei wizję wiecznego po-
wrotu tego samego, Freud wiódł w górskich okolicach rozważania na 
temat zdolności odradzania się libido. Jego poeta podziwiał piękno 
natury, ale jed nocześnie nie potrafił się nim cieszyć, gdyż było ono 
skazane na uni cestwienie, podobnie jak szlachetność i piękno czło-
wieka. Zdaniem Freuda dekadencka wiara w  unicestwienie wszel-
kiego piękna natury i sztuki prowadzi donikąd. Z drugiej strony wia-
ra w wieczność jest sukcesem postawy życzeniowej. Freud zaprzecza 
wszakże, jakoby przemijalność piękna pomniejszała jego wartość. 
Dzieje się odwrotnie, bo przemijalność sprawia, że staje się ono do-
brem rzadkim. W naturze po wraca jako rytm pór roku i w tym sen-
sie zyskuje wieczność. Dzieła sztuki mogą ulec zniszczeniu, lecz 
spełnią swoje zadanie, jeśli trwale zmienią wrażliwość człowieka.

Smutek wynikający z utraty przedmiotu podziwu wydaje się lai-
kowi czymś oczywistym, dla psychoanalityka jednak to skomplikowa-
ny proces psychiczny. Freud tłumaczy ten mechanizm zdolnością do 
miłości zwaną libido. Początkowo zwraca się ono w stronę ego, a po-
tem odsuwa się od niego na rzecz przedmiotów, które ego interna-
lizuje. Jeśli te obiekty ulegają unicestwieniu, to libido się uwalnia. 
Wtedy może wybrać zastępczo inne obiekty miłości lub powrócić 
do ego. Gdy rozstanie libido z tymi obiektami powoduje ból nawet 
mimo obecno ści zastępczych obiektów, pojawia się smutek33. Wy-
buch wojny rok po pobycie Freuda w Dolomitach pozbawił poetę 
możności obcowania z pięknem w okolicach i pośród dzieł zniszczo-

31 Por. idem, Psychologia a alchemia, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 535–536.
32 S. Freud, Vergänglichkeit, w: idem, Studienausgabe, t. 10, s. 223–227.
33 Ibidem, s. 227.
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nych przez armie. Jego libido zaczęło intensywniej odczuwać miłość 
do tego, co ustrzegło się zagłady. Ale smutek po utracie części piękna 
nie oznaczał, że poeta za czął lekceważyć jego przemijalność. Kiedy 
libido pogodzi się ostatecz nie z tą stratą, stanie się ponownie wolne 
i poszuka innych obiektów miłości. Są to poruszające słowa w obli-
czu toczącej się wojny, gdyż tchną optymizmem na przyszłość i de-
klarują wiarę w siłę i wolę prze trwania libido.

„Wypartą” przez Freuda myśl Nietzschego omawia Joachim Köhler 
w biografii twórcy nadczłowieka Tajemnica Zaratustry34. W rozdzia-
le o wędrowcu i cieniu dostrzega on zalążki Freudowskich rozważań 
o wpływie dzieciństwa na dalsze życie i o nieświadomości. W Poza 
do brem i złem odnajduje również późniejszą teorię wyparcia, ukaza-
ną tu jako zapominanie, będące „pozytywną zdolnością hamującą”35, 
wre szcie dostrzega wizję oporu duszy przed badaniem jej tajemnic. 
Jak są dzi Köhler, Freud znał dzieła Nietzschego z czasu studiów, lecz 
nigdy się do tego nie przyznał, gdyż nie mógłby odeprzeć zarzutu 
wtórności. O tym „kompleksie Nietzschego” miałyby świadczyć wy-
powiedzi Freuda kategorycznie zaprzeczające, jakoby kiedykolwiek 
sugerował się dziełami tego filozofa.

Köhler dowodzi też, że dawni zwolennicy i uczniowie Freuda, 
gdy dochodziło do zerwania z nim kontaktów, posługiwali się czę-
sto dzie łami lub kultem Nietzschego, aby zranić swojego dawnego 
mi strza. Tak stało się z  Jungiem, który zerwał z  Freudem, cytując 
Tako rzecze Zaratustra, a także z Otto Rankiem, który „uszczęśliwił 
Freuda z okazji siedemdziesiątych urodzin luksusowym wydaniem 
Nietzschego”36. Punktem kulminacyjnym są dla Köhlera zapożycze-
nia dotyczące genezy moral ności i szans jej ocalenia obecne w dzie-
le Totem i tabu. Mają pocho dzić w prostej linii od Nietzscheańskich 
Narodzin tragedii i cierpienia pierwotnego ojca, najważniejszego bo-
hatera tragedii i zarazem ofiary „klanu braci”. W tych rozważaniach 
Nietzsche dominuje nad Freudem jak faktyczny praojciec psycho-
analizy, od którego syn z „klanu braci” ośmielił się coś odpisać.

34 Por J. Köhler, Tajemnica Zaratustry. Fryderyk Nietzsche i jego zaszyfrowa ne prze-
słanie. Biografia, tłum. W. Kunicki, Wrocław 1996, s. 310–320.

35 Ibidem, s. 311. 
36 Ibidem, s. 314.
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Można w tym miejscu zapytać, z jakich źródeł czerpał Nie tzsche 
i  ile z nich przemilczał, lecz tak sformułowany problem nie wpły-
nie na rozwój podstawowych rozważań, dlaczego w ogóle doszło do 
tak dużej zbieżności dokonań filozofii i psychoanalizy. O ile przyj-
miemy stwierdzenie Freuda, że żmudne badania pozwoliły mu od-
kryć to, co Schopenhauer i Nietzsche zdołali osiągnąć dzięki swojej 
intui cji, o tyle zbieżność ich dokonań wciąż pozostaje zagadką. Prze-
łomem mogłaby się tutaj stać koncepcja narodzin nowego człowie-
ka za pośred nictwem sztuki. Dzieła Nietzschego mają, podobnie jak 
rozprawy Freu da, poza wartością poznawczą także wartość estetycz-
ną, wynikającą z oryginalnej i barwnej prezentacji ich myśli. Nagro-
da im. Goethego jest w wypadku Freuda dowodem na słuszność tej 
tezy, chociaż Freud obawiał się przez całe życie posądzeń, iż two-
rzy jedynie „psy choanalityczny romans”. Nietzsche napisał Tako rze-
cze Zaratustra jak powieść, w której estetyka korzysta z tych samych 
praw co filozofia, a poetykę filozoficznych dialogów uzupełniają ak-
cja i opis. Godząc się na taki układ tekstu, Nietzsche stał się świado-
mie literatem.

W Narodzinach tragedii Nietzsche pisze o pięknym pozorze wy-
śnionych światów; stanowi on przesłankę sztuk pięknych, gdyż sen 
ja ko „pozór pozoru” jest „jeszcze wyższym zaspokojeniem prażądzy 
po zoru”37 niż sztuka naiwna. Artysta to ktoś w  naturalny sposób 
predestynowany do snucia rozważań na temat rzeczywistości snu, 
który można śnić przez kolejne noce w odcinkach. Wtedy ujawnia 
się praw da o  najskrytszej naturze człowieka: z  ochotą doświadcza 
snu wraz z je go lękami i koszmarami i pragnie śnić dalej. Koniecz-
ność doświadcza nia snu przypomina powrót tego, co wyparte i co 
może ujawnić się w  pozorze wyśnionego świata, w  którym rządzi 
według Nietzschego Apollo. Przyjemność powrotu tego, co wyparte, 
zniechęca do przerwa nia snu i potwierdza wciąż na nowo wszech-
obecność w  sztuce pędu do pozoru, przynoszącego przecież ulgę 
i zbawienie. Jeśli obecną chwilę potraktujemy jako pozornie odtwo-
rzone wyobrażenie tego, co było, to sen staje się pozorem pozoru 

37 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Kraków 
1994, s. 48.
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i najwyższą formą zaspokojenia pierwot nych potrzeb. Freud nazwie 
je popędami.

Nietzsche usprawiedliwia świat jako fenomen estetyczny, świado-
mość postrzega jak obrazy rzucane na ekran, które toczą ze sobą wi-
dzialną wojnę. Wiedza o  sztuce jest tutaj równie iluzoryczna, jak 
wie dza o życiu, a akt twórczy zyskuje głębszy sens tylko wtedy, gdy 
artysta godzi się na samozatracenie w swoim dziele i duchowe zjed-
noczenie z prastwórcą. Wówczas upodabnia się do niesamowitego 
wizerunku baśniowego bohatera.

Zasługą Freuda było przejmowanie na potrzeby psychoanalizy 
po jęć z  innych nauk, takich jak filozofia, estetyka i teologia, a tak-
że z  ży cia codziennego. W  istocie Freud przejął też wiele z  my-
śli Nietzsche go i  Schopenhauera, ponadto z  dorobku Hartmanna, 
Groddecka i innych. O wpływie Nietzschego na klasyczną psycho-
analizę pisał Freud w  tekście O  historii ruchu psychoanalitycznego 
(Zur Ge schichte der psychoanalytischen Bewegung), który ukazał się 
po raz pierwszy w 1914 roku w „Roczniku badań psychoanalitycz-
nych i psychopatologicznych” („Jahrbuch für psychoanalytische und 
psychopathologische Forschungen”), w tomie VII w Lipsku i Wied-
niu. Po licznych odwołaniach do Breuera, Charcota i mniej znanych 
klinicystów Freud wskazuje tam na dwóch myślicieli, których dzieła 
podsunął mu zresztą Otto Rank. Świat jako wola i wyobrażenie Arthu- 
ra Schopenhauera okazuje się źródłem pojęcia wyparcia, jak również 
podstaw nauki o szaleństwie. Freud tłumaczy swoją niewiedzę bra-
kiem oczytania, co może odpowia dać prawdzie, gdyż zazwyczaj czy-
tywał i szanował klasyków, nato miast mniej uwagi poświęcał litera-
turze bliższej mu chronologicznie.

W tym samym miejscu tekstu pisze o dziele Nietzschego, jed-
nak w  odmienny sposób niż o  tekście Schopenhauera. Jeżeli brak 
znajomo ści dokonań filozofa pesymizmu wynikał zapewne z  nie-
wiedzy, to nieznajomość Nietzschego wzięła się ze świadomej de-
cyzji, aby odmówić sobie lektury jego dzieł i  w  ten sposób unik-
nąć wszelkich sugestii ogra niczających „suwerenność” Freuda na 
polu psychoanalizy. Freud przyznaje przy tym, że żmudne bada-
nia doprowadziły go do podobnych wyników, jak wiedza uzyska-
na przez Nietzschego w sposób intuicyjny. Nie wydaje się, by cho-
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dziło tu o  kompleks Nietzschego-Edypa, jak uważa Köhler, mimo 
iż Nietzsche szukał na długo przed Freudem rozwiązania tajemni-
cy Sfinksa38. O wiele bardziej zdanie to przypomina dwie dro gi do-
chodzenia do prawdy, o czym pisał Friedrich Schiller w Poezji na-
iwnej i  sentymentalnej, a  potem Novalis w  romantycznej powieści 
Heinrich von Ofterdingen. Pochwale intuicji Nietzschego nie towa-
rzyszy jednak bardziej szczegółowe wskazanie, które elementy jego 
filozofii stały się składnikami psychoanalizy. Z pewnością chodzi tu 
o stosunek Nietzsche go do nieświadomych procesów zachodzących 
w ludzkiej psychice.

Akty woli łączą się według Nietzschego z uczuciami nakazu, par-
cia, sprzeciwu i nakłaniania, aby wola stała się koniecznym działa-
niem, gdyż w woli tkwi moc opozycyjna wobec pojęć Freuda skiero-
wanych przeciw człowiekowi: to nerwica natręctw, wyparcie i opór. 
W piątej księdze Wiedzy radosnej wola prawdy napotyka dziwaczne 
sformułowanie, że „filozofowie nie są myślącemi żabami, ani objek-
tywizującymi i  registrującymi aparatami o zimno naregulowanych 
wnętrznościach”39. Podobnie artysta płodzi myśli z bólu, a choroba 
to stan wiel kiego cierpienia skłaniający do ujawnienia najskrytszych 
tajemnic duszy. Co ważniejsze, taki ból „nie polepsza człowieka, lecz 
[…] nas pogłębia”40. Nowe szczęście rodzi się ze zwątpienia w moż-
liwość ist nienia prawdy, która nie wywołuje dalszych pytań. Wydaje 
się, że wo li prawdy towarzyszy „wola mocy”, nazywana przez Nietz-
schego „wo lą życia” lub „wolą pytania nadal więcej”, a przez Freuda 
libido lub energią erosa. Bergson postrzega ją jako élan vital. Wobec 
nadmiaru tkwiącego w naturze walka o byt jest restrykcją woli życia, 
tak jak pra ca nieświadomości to trwonienie dokonań świadomości, 
odwrócenie lub wypaczenie realistycznego wymiaru problemu.

Nietzsche zwie świadomość „uświadomieniem się sobie”41 i za-
znacza, że większa część zarówno życia, jak i historii ludzkości upły-
nęła pod znakiem braku świadomości. Filozof pyta zatem, po co 
świa domość, jeśli w gruncie rzeczy wydaje się zbyteczna. Zdaniem 

38 Por. ibidem, s. 78–79.
39 F. Nietzsche, Wiedza radosna, s. 6.
40 Ibidem, s. 6–7.
41 Ibidem, s. 306.
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Nietzschego „świadomość rozwinęła się w  ogóle tylko pod naci-
skiem potrzeby powiadamiania się”42 ludzi, którzy musieli znaleźć 
medium, aby właściwie zrozumieć granice swojej władzy lub uległo-
ści. Najważ niejszą rolę odgrywa tutaj przekonanie, że człowiek myśli 
w sposób per manentny, chociaż o tym nie wie, a myślenie stające się 
elementem świadomości stanowi tylko najbardziej powierzchowną 
i najgorszą część tej świadomości, gdyż dzieje się w słowach. Według 
Nietzschego nasza świadomość ujawnia to, co jest „nieindywidual-
ne” w nas samych, czyli rzeczy płaskie. Dlatego wyrażane za pomo-
cą znaków elementy świadomości są spaczone i często niedorzeczne, 
ponieważ niszczą niepowtarzalność i  mogą prowadzić do zepsu-
cia cywilizacji przez rów nanie do tego, co przeciętne. Świadomość 
uznaje więc Nietzsche za cho robę i niebezpieczeństwo43.

Freud postrzega ludzką psychikę jako nieświadomość przerywa-
ną aktami świadomości. Punkt ciężkości przenosi zatem, podobnie 
jak Nie tzsche, na sferę irracjonalną lub zdeterminowaną fizjologicz-
nie. Dowo dzą tego ustanowione przez Freuda dwa w gruncie rzeczy 
baśniowe – jako że niemożliwe do empirycznego sprawdzenia – po-
pędy erosa i śmierci. Wydaje się, iż istnieje tu analogia do woli mocy, 
zwłaszcza do instynktu będącego pędem do innowacji i przymusem 
tworzenia. U Nietzschego popędy nieświadomości ucieleśnia wola 
mocy jako jej podłoże i źródło całej psychiki, natomiast świadomość 
„wyraża orga niczną potrzebę racjonalnego panowania oraz domina-
cji nad przyro dzonymi impulsami”44. Nietzsche przyjmuje zresztą, 
że ludzka świa domość ogranicza się wciąż jeszcze do pomyłek i za-
nim zdoła uczynić z wiedzy rzecz instynktowną, będzie jej zagrażać 
na każdym kroku uni cestwienie45. Freud nie pisze wprost o  takim 
niebezpieczeństwie, lecz rozważa naturę tzw. czynności pomyłko-
wych, uznanych przezeń za wa runek powstania dowcipu i zarazem 
dowód na trwanie i  przenikanie do świadomości zjawisk nieświa-
domych.

42 Ibidem, s. 308.
43 Por. ibidem, s. 310.
44 M. Moryń, Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego, Po-

znań 1997, s. 132–133.
45 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, s. 49.
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Ważniejsze i bardziej obszerne odwołanie do Nietzschego moż-
na odnaleźć w rozprawie Freuda o tematyce społecznej Psychologia 
zbio rowości i analiza ego z 1921 roku. Przybiera charakter polemi-
ki, Freud bo wiem pisze o nadczłowieku, który żył, jego zdaniem, na 
początku dzie jów ludzkości, chociaż „Nietzsche spodziewał się jego 
nadejścia dopiero w przyszłości”46. Chodzi tu o ojca hordy pierwot-
nej – rządził wedle własnej woli i był w pełni niezależny od podległej 
mu zbiorowości. Jego ego było jedynie w niewielkim stopniu ograni-
czone przez libido, gdyż nie chciał i nie musiał kochać nikogo poza 
sobą samym. Mimo to zbiorowość karmiła się złudzeniem, że ów 
władczy, narcy styczny pan naprawdę darzy ją miłością. Ponieważ re-
fleksja Freuda się ga od tych zamierzchłych czasów aż po współczes-
ność, znajduje się w niej miejsce na krytykę status quo, w którym 
złudzenie miłości czerpanej od nadczłowieka w ujęciu Nietzschego 
jest, co podkreśla Freud, tak samo obecne i żywe jak w hordzie pier-
wotnej. Theodor W. Adorno w Teorii estetycznej zauważa, iż „nawet 
estetycznie wysoce wypie lęgnowana alergia na kicz, na ornament, na 
nadmiar, na wszystko, co zbliża się do luksusu, ma również aspekt 
barbarzyństwa, destruktyw nego według teorii Freuda braku usatys-
fakcjonowania kulturą”47.

Pierwotna horda przybiera formę cywilizowanego towarzystwa 
wzajemnej adoracji, akceptującego tylko wybranego przez siebie, 
sym bolicznego ojca – artystę. O totemicznym charakterze znanego 
pisarza lub malarza świadczy kolekcjonowanie ich dzieł nie ze wzglę-
du na war tości estetyczne, lecz oznaczenie ich inicjałami czczone-
go totemu. U Freuda i Nietzschego można dostrzec tę samą fascy-
nację sztuką an tyczną, której obca była swoista bezcielesność sztuki 
abstrakcyjnej, kicz w  niej nie istniał, a  sztuka tragiczna uchodziła 
za zbytek. W Wiedzy ra dosnej48 podobnie pisze Nietzsche o zbytku 
romantycznego pesymi zmu. Staje się on udziałem wybrańców jako 
ostatnie wielkie zdarzenie w historii kultury, tyle że filozof ostatecz-
nie odrzuca go na rzecz pesy mizmu dionizyjskiego: wszak burząc 

46 S. Freud, Psychologia zbiorowości i analiza ego, w: idem, Poza zasadą przyjem-
ności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 238.

47 T. W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, s. 113.
48 Por. F. Nietzsche, Wiedza radosna, s. 341, 344.
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to, co zastane, daje nadzieję na przyszłość. Freud odnosi się do tego 
problemu w rozprawie Żałoba i me lancholia (Trauer und Melancho-
lie) z 1917 roku. Tytułowe pojęcia obrazu ją stratę i jej skutki dla nar-
cystycznego ego, bo ten właśnie aspekt cier pienia odkrywa Freud 
w romantycznej melancholii, nazwanej później przez Ernsta Jünge-
ra rozpływaniem się bólu w czasie. Do opisu Freuda pa sowałby za-
pewne Nietzsche, który utracił Boga, gdy nie mógł już dłużej darzyć 
siebie, na jego obraz i podobieństwo, narcystycznym uwiel bieniem. 
Zaleczony syfilis wypada potraktować jako tylko zewnętrzny objaw 
tego, co Freud okazał w formie werbalnej, kiedy stwierdził, że w głę-
bi duszy jest niczym49.

Rozprawa Żałoba i  melancholia nie odwołuje się do konkret-
nych tekstów literackich poza krótkim nawiązaniem do Szekspi-
ra. Widać w niej za to wpływ szeroko pojętej tradycji romantycznej 
i jej koncep cji bólu świata. Żałoba jest tym razem dla Freuda reak-
cją na utratę ukochanej osoby lub takiej abstrakcji, jak ojczyzna, ide-
ał itd.50 Melancho lia oznacza głęboki ból duszy. Usuwa on na bok 
wszelkie zaintereso wanie światem zewnętrznym, ujawnia się w utra-
cie zdolności do ko chania innych i może przyjąć formę szalonego 
oczekiwania na karę za własne postępowanie. W odróżnieniu od ża-
łoby melancholia to skutek utraty czegoś o bardziej ideowym cha-
rakterze i chory często nawet nie wie, co tak naprawdę utracił. O ile 
żałoba tkwi w świadomości, o tyle melancholia wiąże się z niewiedzą 
na temat jej przyczyn, gdyż jej źródła znajdują się w nieświadomo-
ści. Towarzyszy jej poczucie utraty wartości ego, a właściwie przeko-
nanie, że nigdy nie miało ono jakiej kolwiek wartości. Prowadzi to 
do zatracenia instynktu samozachowaw czego, a  zarazem do ostrej 
autokrytyki, w której można odnaleźć tak że pogłębioną, wartościo-
wą autorefleksję. Freud przywołuje tu postać Hamleta, gdyż jego sło-
wa wyrażają podobną rozbieżność między własną wartością a jej su-
biektywnym osądem51. W  odróżnieniu od ża łoby melancholia jest 

49 Por. P. Babin, Zygmund Freud. „Lekarz snów”, tłum. M. i A. Pawłowscy, Wrocław 
1994, s. 13.

50 S. Freud, Trauer und Melancholie, w: idem, Gesammelte Werke, t. 10, Frankfurt 
am Main 1991, s. 429.

51 Ibidem, s. 432.
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więc samozatraceniem. Jej źródło tkwi najczę ściej w  instancji ego 
zwanej sumieniem. Jej przyczyny nie mają cha rakteru fizycznego, ta-
kiego jak ból cielesny, lecz wymiar moralny.

Zdaniem Freuda oskarżenia wobec samego siebie często nie pa-
sują do melancholika, natomiast po drobnych modyfikacjach przy-
stają dosko nale do osoby kochanej przez niego. Wynika z  tego, że 
czynione sobie wyrzuty są w rzeczywistości zwrócone ku obiektowi 
miłości. Melancholik przenosi je po prostu na własną osobę. W tym 
kontekście nie dziwi otwartość, z jaką chory obciąża się różnymi wi-
nami, wszak w rzeczywi stości są one skierowane pod innym adre-
sem. Libido odczuwa rozczarowanie inną osobą, toteż odsuwa się 
od niej, ale w obliczu melancholii nie przenosi swojego zaintereso-
wania na inny obiekt, a jedynie zamyka się w sobie. Wtedy dochodzi 
do identyfikacji ego z porzuconym obiektem i rozwoju melancholii. 
Konflikt między ego i ukochaną osobą zamie nia się w wewnętrzne 
rozdwojenie. Identyfikacja z obiektem miłości oznacza jednocześnie 
identyfikację z ideałem, mającą charakter narcy styczny. Jeśli obiekt 
miłości znika, a uczucie pozostaje, to przybiera ono formę nienawi-
ści do samego siebie. Obwinianie własnej osoby jest zaspokojeniem 
sadystycznych potrzeb, ponieważ ukaranie samego siebie ma na celu 
ukaranie kochanej osoby, którą melancholik w jakiś sposób utracił. 
Stąd bierze się jego skłonność do samobójstwa. Jak więc widać, na-
wet utracony obiekt miłości potrafi całkowicie zawładnąć ego.

W końcowych partiach Tako rzecze Zaratustra bohater budzi się 
w  jaskini i  dostrzega, że „ludzie wyżsi”, których pragnął stworzyć, 
śpią jeszcze i nie mogą to być jego „prawi towarzysze” – nie rozumie-
ją go, nie pragną bólu, mimo iż powinien on być naturalnym prag-
nieniem „bo gatej rozkoszy”, ta zaś „łaknie świata, piekła, nienawi-
ści”. Dlatego Za ratustra uznaje zgromadzonych wokół siebie „ludzi 
wyższych” za nie spełnionych. Jego zdaniem rozkosz nowego czło-
wieka „tęskni za nieudaniem”52, gdyż z bólu czerpie bodziec do prze-
trwania. Zbieżność z Schopenhauerem nie jest tutaj przypadkowa. 
Również Freud w rozpra wie Kultura jako źródło cierpienia pokazu-
je, że pojawienie się nieunik nionego doznania bólu „znosi i usuwa 

52 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 2000, s. 294.
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panującą w  sposób nieograniczo ny zasadę rozkoszy”, a  jednocześ-
nie nie dopuszcza do ukształtowania się w człowieku ego nastawio-
nego jedynie na usuwanie cierpienia, bo „nie jedna udręka okazu-
je się czymś pochodzącym z wnętrza człowieka”53. Nietzsche czyni 
w Poza dobrem i złem porównanie między „bolesną rozkoszą” trage-
dii a przyczyną jej istnienia: „kulturą wyższą”, w której „dzikie zwie-
rzę” w człowieku „żyje, kwitnie, jeno – się przebóstwiło”54.

Rozważania o nieprzyjemności nawiązujące w sposób zamierzo-
ny lub nie do Tako rzecze Zaratustra można odnaleźć także w rozpra-
wie Kilka typów charakteru z pracy psychoanalitycznej, gdzie w podsu-
mowaniu wątku o „przestępcach z poczucia winy” Freud powołuje 
się na pogląd pewnego przyjaciela, iż obraz takiego przestępcy nie 
był obcy także Nietzschemu. Obecne w  człowieku poczucie winy 
i  gotowość do konania zbrodni, aby je zracjonalizować, ujawniają się, 
zdaniem Freu da, w mowie Zaratustry „O bladym przestępcy”55. I tym 
razem Freud zdaje się polemizować z  Nietzschem, ponieważ nie 
chce lub nie umie rozstrzygnąć, ilu zbrodniarzy można zaliczyć do 
grupy nazwanej przez Nietzschego „bladymi przestępcami”. Osąd 
w tej kwestii pozostawia przyszłej nauce, ale zarazem znów stara się 
schlebiać intuicji Nietzsche go, a jej wniosków nie podważa ani jed-
noznacznie nie potwierdza własną pracą badawczą. „Blady prze-
stępca” chce pokonać własne „ja”, uznając je za „wielkie wzgardze-
nie człowieka”56. Tkwi w nim zatem poczucie winy, wyprowadzone 
przez Freuda z kompleksu Edypa i trak towane jako pozostałość po 
symbolicznym zabójstwie ojca, którego człowiek dopuszcza się we 
wczesnym dzieciństwie. Przekonanie o wi nie ulega wyparciu do nie-
świadomości, lecz wciąż domaga się racjona lizacji w postaci jakiej-
kolwiek kary, stanowiącej pokutę za symbolicz ne zabójstwo ojca.

U Nietzschego „blady przestępca” dorósł do miary swojego po-
stępku, kiedy go popełnił, „lecz jego obrazu nie zniósł, gdy czyn po-
pełnionym już został. Odtąd widział siebie zawsze tylko jako jedne-

53 S. Freud, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 11.
54 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, s. 190.
55 S. Freud, Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, w: idem, Stu-

dienausgabe, t. 10, s. 253.
56 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s. 32.
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go postępku sprawcę”57. Tym postępkiem może być czyn opisany 
potem przez Freuda, a jego racjonalizacja jest u Nietzschego rabun-
kiem towa rzyszącym zbrodni, chociaż winowajca w  rzeczywisto-
ści wcale go nie pragnie. „Blady przestępca” morduje i dodatkowo 
rabuje, aby nie mu siał się wstydzić swojego obłędu58 – Freudow-
ski przestępca zabija i kradnie, aby wreszcie ujawnić tkwiące w nie-
świadomości poczucie winy i  zastąpić jego niezrozumiały wymiar 
konkretnym czynem. Wo li sąd, więzienie lub nawet śmierć od nie-
pewności, czy i  jaka wina cią ży na nim od lat. W przeświadczeniu 
Nietzschego racjonalizacja tej wi ny za pomocą występku nie prowa-
dzi człowieka do uwolnienia od obłędu, gdyż „znów ołów winy ciąży 
na nim”59. Nieuświadomione poczucie winy wynikającej z komplek-
su Edypa nie ulega unicestwie niu lub objaśnieniu, lecz powraca i do-
maga się, aby przestępca dopu ścił się kolejnych zbrodni. W ten spo-
sób jego ego zdoła na pewien czas zagłuszyć głos dobiegający z id, 
jednak nigdy nie uwolni się od pamię ci po władczym ojcu, niegdyś 
ofierze jego symbolicznej zbrodni.

Nietzsche doszukuje się źródeł mitu i kultury w występku świa-
ta barbarzyńców. Ujawnia się on w czynie Prometeusza wykradają-
cego ogień, a tragedia pesymistyczna czyni z niego bohatera i szuka 
w  nim „usprawiedliwienia ludzkiego zła”60. Dotyczy to także Edy-
pa, które go czyn wbrew naturze, czyli kazirodztwo i zabójstwo ojca, 
jest w isto cie konieczną „zbrodnią przeciw naturze”61, aby móc do-
świadczyć wyższej mądrości. Kontynuację tych myśli można znaleźć 
u Freuda w jego przekonaniu, że u podłoża wielkiej sztuki tkwi za-
wsze poczu cie winy związane z kompleksem Edypa. Freud powtarza 
tę tezę we wszystkich swoich rozprawach poświęconych artystom. 
Prometeusz pojawia się w  tekście Psychopatyczne osoby na scenie, 
a jego wystę pek przeciw bogom rozpatrywany jest nie jako moralne 
zwycięstwo w imię ludzkości, lecz jako zaspokojenie masochistycz-
nej zdolności do znoszenia bólu zadawanego mu przez bogów.

57 Ibidem.
58 Ibidem, s. 33.
59 Ibidem.
60 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, s. 82.
61 Ibidem, s. 79.
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Pochwałę idei Nietzschego skrywa w sobie także tekst Niesamo-
wite. Przy okazji opisu sobowtórów i  motywów powtarzania tych 
samych czynności, np. zbrodni, Freud powołuje się tu na zjawi-
sko „ciągłego powrotu tego samego”62, co odpowiada idei wieczne-
go po wrotu, która przyszła Nietzschemu do głowy w 1881 roku nad 
jeziorem Silvaplana. Freud kojarzy z niesamowitością stan, w któ-
rym uświada miamy sobie, że byliśmy już kiedyś w miejscu pozornie 
zupełnie nam nieznanym. Zbliżony efekt przypisuje Freud powta-
rzalności liczb. W Objaśnianiu marzeń sennych przywołuje wreszcie 
postać znaną z romantycznej historii Alberta von Chamisso o Schle-
mihlu, znanym z tego, iż sprzedał własny cień diabłu. Cień stał się 
w ten sposób samodzielnym bytem, a zarazem namacalnym dowo-
dem utraty cząstki człowieczeń stwa na rzecz bezdusznego sobowtó-
ra, w którego zamienił się przy tej okazji. Rozstanie Schlemihla z cie-
niem można też rozumieć jako sym boliczną kastrację człowieka bez 
ojczyzny czy też norm moralnych.

W  tekście Niesamowite wątek sobowtóra towarzyszy Freudo-
wi w  rozważaniach o  naturze tego, co jest pozornie nieożywione, 
a w rze czywistości skrywa w sobie życie, lub na odwrót. Sobowtór 
uchodzi w  tym kontekście za doskonałą formę negacji życia. Jego 
obecność sta wia pod znakiem zapytania konieczność istnienia ory-
ginału. Nie ma on w sobie duszy, jest zatem formą nicości, na chwi-
lę przybierającą ilu zoryczny, materialny kształt. Cień zyska potem 
w psychologii Junga wartość pojęcia systemowego jako archetyp nie-
znajomego. Nietzsche pisze o sobowtórze w postaci cienia w Tako 
rzecze Zaratustra w roz dziale „Cień”. Ten niepozorny fragment ob-
szernego tekstu filozoficznego wydaje się odgrywać rolę prawzorca 
dla Freuda i Junga, u których cząstka człowieka z pogranicza fizyki 
i metafizyki zyskuje wskutek swojej dwuznaczności wartość tego, co 
w gruncie rzeczy jest niemoż liwe do wyjaśnienia. W systemie Freu-
dowskim upodabnia się do popędowej instancji psychiki zwanej id.

Zaratustra Nietzschego usiłuje uciec swojemu cieniowi, przeko-
nany, iż go nie zna. Pyta go o tożsamość, a ten przedstawia się jako 
pielgrzym-tułacz, starający się zawsze ukrywać przed swoim pa-

62 S. Freud, Das Unheimliche, s. 257.
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nem63. Chociaż łamał wraz z nim wszelkie zakazy i obalał tabu, po-
został dla Zaratustry kimś nieznanym – u  Freuda byłby postacią 
nie samowitą, wiedeński psychiatra uznaje przecież za niesamowite 
i nieoswojone to, co jest najbliższe, najskrytsze, najbardziej intymne 
w człowieku. Okazuje się jednak, że cień Zaratustry to nie martwy 
so bowtór bezwolnie podążający za swoim panem, lecz refleksyjna 
isto ta, która dostrzega swój upadek i stwierdza: „[…] obecnie nic już 
mnie nie obchodzi. Nie żyje już nic, co bym kochał – jakżebym miał 
same go siebie jeszcze kochać?”64. Narcyz odkrywa nagle, że miłość 
do własnego ja skrywa w istocie nienawiść, tyle że zagłuszaną przez 
ar gumenty na rzecz własnego posłannictwa, misji itd. Skoro nie mi-
łuje nikogo, nawet Zaratustry, nie może kochać również samego sie-
bie. Je go dwuznaczność nie wynika u Nietzschego tylko z natury cie-
nia, ale także ze sposobu narracji, który pokazuje go jak naśladowcę 
Zaratustry: stąpa za mistrzem krok w krok i obsesyjnie wsłuchuje się 
w jego nauczanie. Równie dobrze może być jednak sobowtórem Za-
ratustry, jego rozdwojonym ego, które dzieli się z superego wątpliwo-
ściami co do swojej natury.

„Szukanie własnej siedziby”, zakończone porażką, sugeruje pesy-
mizm Schopenhauerowskiej teorii, iż fizjologia, a  zatem i  kon-
tur ludzkiego ciała, stanowią właściwe oblicze inteligencji i ducha. 
W roz prawie O fizjonomice Schopenhauer pisze, że „między tępa-
kiem i głup kiem a człowiekiem pełnym ducha można dostrzec róż-
nicę już wtedy, gdy patrzymy na nich od tyłu. Tępaka znamionuje 
ociężałość w jego każdym ruchu; głupota odciska swe piętno na każ-
dym geście; podob nie czyni duch i rozwaga”65.

Cień jest u Nietzschego wyrazistym obrazem wątpliwości, które 
zakradają się z id do ego. W tym miejscu znów przypomina się Freu-
dowski przestępca z poczucia winy żyjący od występku do występ-
ku. Nietzsche wkłada w usta Zaratustry ostrzeżenie dla cienia. Ma 
się on strzec, aby nie dostąpił w życiu czegoś gorszego aniżeli ulotna 
niepew ność co do swojej tożsamości. Wydaje się jednak, że to właś-

63 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s. 247.
64 Ibidem, s. 248.
65 A. Schopenhauer, O fizjonomice, w: idem, O samobójstwie i inne pi sma pomniej-

sze, tłum. G. Sowiński, Kraków 2000, s. 213.
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nie nastę puje w owej chwili, gdy pan wypowiada sąd o swoim sobo-
wtórze. Kie dy cień dostanie się do więzienia, będzie ono dla niego 
„błogim schroniskiem”66. Będzie spał spokojnie jak schwytani prze-
stępcy, bo przecież jego poczucie winy wreszcie ulegnie racjonaliza-
cji. Zaratustra nie dostępuje tego zaszczytu, udaje się to natomiast 
postaciom z roz praw Freuda. Zarówno fikcyjny bohater powieścio-
wy Hanold, jak i Do stojewski oraz da Vinci albo odnajdują zastępcze 
zaspokojenie popędu i  uwalniają się od kompleksu kastracyjnego, 
albo też – tak jak młody Goethe – kierują uczucie agresji i zazdrości 
o inne osoby na przedmio ty usunięte następnie z najbliższego oto-
czenia67.

W Poza dobrem i złem Nietzsche wyraża pogląd, że „fizyo-psycholo-
gia” musi zmagać się z „nieświadomymi oporami w sercu badacza”68. 
Dotyczy ona uwarunkowań dobrych i złych popędów, a zwłaszcza 
wy nikania pierwszych z  elementarnych popędów zła. Ten popęd 
znajduje się po stronie woli niewiedzy i nieprawdy, z której dźwiga 
się nauka. Myślenie postrzega Nietzsche jako współoddziaływanie 
popędów, a za ich manifestację uznaje wolę mocy. Wśród elemen-
tarnych popędów re ligia staje się „religijną newrozą”69, a skoro prze-
czy woli mocy, jest czymś złym. W tym świecie nowych odniesień, 
dalekich od norm utrwa lonej moralności i tradycji, Nietzsche snu-
je rozważania nad ulotną natu rą snów. Uznaje je za składniki duszy 
i przypisuje im rangę czegoś naprawdę przeżytego, gdyż ujawniają 
się w nich podobne potrzeby jak na jawie, choć często w nieco znie-
kształconej formie.

Nietzsche wybiera w  tym miejscu jako przykład sen o  lata-
niu, wy wołujący w  człowieku potrzebę podobnego spełnienia na 
jawie. Oka zuje się ono zbyt „ziemskie, od mięśni zależne, […] za 
ciężkie”70. Ta ki lot potwierdzałby tezę, że „chodzimy po trosze na 

66 F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s. 249.
67 Chodzi o wspominane już rozprawy S. Freuda: Der Wahn und die Träume in  

W. Jensens „Gradiva“, Dostojewski und die Vatertötung, Eine Kindheitserinnerung 
des Leonardo da Vinci, Eine Kindheitserinnerung aus „Dichtung und Wahrheit“.

68 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, s. 34.
69 Ibidem, s. 72.
70 Ibidem, s. 129.
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pasku nawyknień snów naszych”71. Nietzsche przypomina o istnie-
niu „dzikiego, okrut nego zwierzęcia”; nie zginęło ono w cywilizowa-
nym człowieku wsku tek powstania swoich niewolników, lecz istnieje 
w nas, wielbiąc wła sną zdolność przetrwania. Ujawnia się w tragedii 
wraz z wolą pozoru i przyjemnością czerpaną z wieloznaczności gry 
scenicznej, a  u  Dostojewskiego, wspomnianego przez Nietzschego 
w Przypadku Wagnera (Der Fall Wagner), w fizjologicznych typach 
ludzi przypominających – paradoksalnie – postaci ewangeliczne72.

W  Poza dobrem i  złem Nietzsche objaśnia dokładniej swoją 
przy chylność wobec występku, czyli nienaturalności, która w istocie 
staje się źródłem mądrości. Ducha, będącego u Freuda bolesnym su-
mieniem kultury w człowieku, ograniczeniem jego natury i przeci-
wieństwem ab solutnej wolności w id, wybiera Nietzsche na główny 
przedmiot swo jej krytyki. Jego pragnienie „władania w sobie i wo-
kół siebie”73 daje mu poczucie siły. Bierze się ona jednak nie tyle 
z wszechwiedzy, ile ze zdolności do „uznania swojej nieświadomo-
ści”, „cieśni”74, woli złu dy, tą zaś są wszelkie dogmaty, w tym również 
religijne. Zdaniem Nietzschego stan ducha zależy od siły przyswa-
jania sobie tych ograniczających masek. Filozof nazywa to „trawie-
niem” i uznaje, że z tego względu „najwięcej podobieństwa ma jesz-
cze »duch« do żołądka”75.

Krytyka Kościoła w Zmierzchu bożyszcz bierze się u Nietzsche-
go z uznania sprzeczności systemu moralnego Kościoła i natury. Sy-
stem jest wrogiem życia, a jego praktyka „polega na kastrowaniu”76. 
Nietzsche ponownie nawiązuje do snów. Pisze o dalekim wystrza-
le, który nasuwa skojarzenia przypominające „małą powieść”. We 
śnie wystrzał zostaje umotywowany za pomocą tysięcy szczegółów – 
z przyczyny często staje się skutkiem77. W opinii Nietzschego zbli-
żone procesy mogą zachodzić na jawie, np. zahamowania wywołują 

71 Ibidem, s. 128.
72 F. Nietzsche, Der Fall Wagner, w: idem, Werke, t. 3, Köln 1994, s. 275.
73 Idem, Poza dobrem i złem, s. 192.
74 Ibidem, s. 192–193.
75 Ibidem.
76 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, s. 32.
77 Ibidem, s. 44.
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popęd przyczy nowy – szukamy uzasadnienia naszego stanu. Podob-
ny proces Freud opisuje w Przestępcach z poczucia winy (Die Verbre-
cher aus Schuldbewußtsein), trzecim rozdziale Kilku typów charakte-
ru z pracy psychoanalitycznej, gdzie nazywa go racjonalizacją winy 
skrytej w  nieświadomości. Wedle Nietzschego nie wystarcza nam 
obecność określonego stanu, uznajemy go przez uzasadnienie jego 
istnienia w  świadomości, co powoduje fałszywe przyzwyczajenia 
w  interpreto waniu przyczyn naszych stanów. W  ten sposób czło-
wiek sprowadza rzeczy nieznane do znanych mu i zyskuje poczucie 
spokoju. Zaspoka ja podstawowy instynkt, który podpowiada mu, 
że lepsze jest jakiekolwiek wyjaśnienie niż żadne78. Rzeczy nowe 
i obce są wykluczane z rozumowania jako przyczyny. Człowiek nie 
szuka zatem objaśnienia przyczyny stanu, w jakim się znajduje, lecz 
jego wyszukanego i prefe rowanego rodzaju, pozwalającego jak naj-
szybciej usunąć poczucie ob cości i powrócić do zwyczajowego ro-
zumowania.

Dotyczy to u Nietzschego całego trójpodziału władz psychicznych 
na wolę, ducha i jaźń. W Zmierzchu bożyszcz filozof pisze o błędnym 
przekonaniu, że źródeł przyczynowości należy szukać w świadomo-
ści. Jednak i wola „nie tłumaczy już niczego”, może w ogóle nie ist-
nieć, „jaźń stała się baśnią”79, a ducha uznaje się mylnie za Boga. Ten 
trójpodział władz psychicznych, który dla Nietzschego nie objaśnia 
przy czyn postępowania, a istnieje często jedynie jako element wiary, 
iż może być jego przyczyną, przekształca się u Freuda w trójpodział 
na id, ego i  superego. Id odpowiada nieokiełznanej woli i  skrywa 
w sobie „baśniowe” popędy życia i śmierci, jaźń to ego – dostoso-
wuje się ono do świata i racjonalizuje zapędy id. U Nietzschego jest 
to byt, który swoje otoczenie „przyjął jako istniejące na swój obraz, 
na modłę swe go pojęcia jaźni jako przyczyny”80, a  zatem dokonał 
racjonalizacji świata, o czym napisze potem Freud. Nietzscheański 
duch występuje z kolei u Freuda jako superego, najwyższa instancja, 
w istocie ozna czająca to, co boskie w człowieku – autorytet moral-

78 Ibidem, s. 45.
79 Ibidem, s. 42.
80 F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, czyli jak filozofuje się młotem, s. 43. 
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ny, jednak tak jak u Nietzschego nie jest rzeczywistą miarą wartości 
rzeczy. Zatem Nie tzschego i Freuda łączy idea trójpodziału psychiki 
i podobny pesymizm co do umieszczania w tym trójkącie całkowi-
cie poznawalnych przy czyn postępowania. Podobnie wreszcie usiłu-
ją oni dochodzić prawdy, tworząc baśniowe kategorie, jak wola mocy 
lub popęd śmierci, których niemierzalność wyklucza od początku 
ich empiryczne poznanie.

Wspólnych elementów między dziełem Nietzschego i Freuda nie 
da się objaśnić jedynie na płaszczyźnie ontologicznej, chociaż ne-
gatywny stosunek do religii, podkreślanie sfery popędowej i degra-
da cja świadomości są w obydwu wypadkach kamieniami milowy-
mi filo zofii i psychologii. Tych podobieństw nie należy jednak także 
przeceniać, gdyż czasami świadczą one jedynie o  powtarzalności 
pew nych procesów myślowych w czasie i przestrzeni. Niewątpliwie 
warto natomiast podkreślić instrumentalne podejście obydwu my-
ślicieli do li teratury i w ogóle sztuki. Nietzsche szukał w nich arty-
stycznego speł nienia dla swojej wizji nadczłowieka, Freud – przy-
kładów aktywności id, swoistego „podczłowieka”, instynktownego 
i zarazem genialnego zwierzęcia, które dzięki sztuce pozwala zapo-
mnieć, gdzie kończy się władza popędu, a zaczyna natchnienie.

Obaj myśliciele nie mieli wątpliwości co do prawdziwej natu-
ry człowieka, ona zresztą współprzyczyniła się do instrumentalnego 
wy korzystania nauk obydwu myślicieli. Poglądy Nietzschego wypa-
czył nazizm, a teorie Freuda usiłowali zdeformować niektórzy ideo-
lodzy marksistowscy. Twórcę wielkiego indywidualisty – nadczło-
wieka – uczy nili paradoksalnie swym idolem wszyscy nienawidzący 
jednostki, owej groźby dla systemu; Freud o  mały włos nie skoń-
czył w obozie koncentracyjnym, za rządów Hitlera jego książki palo-
no, a w krajach socjalistycznych nie tłumaczono ich i nie wydawano 
jako dzieł o cha rakterze „reakcyjnym”.

Jeżeli można obecnie mówić o renesansie idei Nietzschego i Freu da, 
to z pewnością nie wynika on z nośnych dawniej poglądów konte-
stujących religię, masę i oświeceniową wizję człowieka. Teksty Nie tz- 
schego i Freuda wiąże poetyka z pogranicza sztuki i rozprawy nau-
kowej, a u jej podstaw tkwi estetyka negatywna. Szukali oni bowiem 
źródeł harmonii i  spójności swoich teorii w  niedostatkach i  złu 
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czło wieka. Łączy ich zatem tradycja romantyczna i  mistycyzm Ja-
koba Böhmego. Karl Joël wspomina w swojej monografii Nietzsche 
i roman tyzm o boskości zła, które jest sprawczą przyczyną dobra. Za-
równo nie którzy romantycy, jak i ich ulubiony mistyk Jakob Böhme 
oraz Nietzsche uznawali, że „zło jest siłą pobudzającą do życia”, nie-
zbędną do wynie sienia człowieka na wyższy poziom świadomości81. 
Freud pisze o po zytywnym i negatywnym wizerunku ojca – o Bogu 
i diable. Ten ostat ni występuje jako siła sprawcza wywołująca w synu 
kompleks Edypa – życzenie śmierci i wszelkiego zła w stosunku do 
ojca budzi w  nim świadomość własnej odrębności i  potrzebę wy-
zwolenia się spod wła dzy autorytetu. I znowu zło wpływa w decy-
dujący sposób na życie, gdy „staje się nowy człowiek”, a groza życia 
wciąż jeszcze nie przewyższa grozy śmierci.

81 Por. K. Joël, Nietzsche und die Romantik, Jena 1905, s. 194.
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rozdział 10
O godzeniu Freuda i Junga w baśniach

Wydaje się, że baśniowy język psychoanalizy przypadł do gustu 
bada czom baśni w większym stopniu aniżeli zwolennikom innych 
gatunków literackich. Paradoksalnie psychoanaliza zyskała pole do 
popisu tam, gdzie „psychoanalityczny romans” utracił resztki swo-
jego realizmu i zamienił się w archetypiczne zmagania figur literac- 
kich, a nie ludzi z krwi i kości. W ten sposób ideał psychoanalizy, 
polegający na indy widualizacji procesów zachodzących w  ludzkiej 
psychice, sięgnął bru ku, aby odrodzić się w formie baśniowej histo-
rii o  pięknej i  bestii, która wciąż na nowo szuka swojej utraconej 
połowy. Odpowiada to morfo logicznej klasyfikacji baśni Vladimira 
Yakovlevicha Proppa – uznaje on baśń za opowieść wychodzącą od 
jakiegoś brakującego elementu1.

Również dla Freuda brak to podstawowy element snu, ozna-
cza jego wypełnienie bądź możliwość zapomnienia. W obydwu wy-
padkach jest on głęboko zakorzenionym w nieświadomości bólem. 
Według Freuda po średniczy między zewnętrznym a wewnętrznym 
postrzeganiem i  ist nieje jako wewnętrzny bodziec postrzeżenio-
wy, chociaż tak naprawdę po chodzi z zewnątrz2. U  Junga seksual-
ne spełnienie we śnie zastępuje mitologiczny symbol mandali – we-
wnętrznego obrazu stopniowo budu jącego określone wyobrażenie, 
gdy zaburzona jest duchowa równowaga lub gdy nie można odna-
leźć brakującej myśli3. Kolisty symbol wypie ra poczucie braku na 
rzecz pełni, niezależnie od różnorodności konte kstów kulturowych. 

1 Por. M. Lüthi, Märchen, Stuttgart 1976, s. 4.
2 Por. S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Warszawa 1996,  

s. 503.
3 C. G. Jung, Traumsymbole des Individuationsprozesses, w: idem, Grundwerk, t. 5, 

Olten 1985, s. 103.
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W baśniach może to być cykl siedmiu dni, czterech żywiołów i in-
nych konstelacji służących spełnieniu się bohatera.

Baśnie Grimmów są dla psychoanalityków wyzwaniem z uwa-
gi na ich anonimowość. Stylizację „baśniowych braci”, jak nazywano 
Jakoba i Wilhelma, można uznać za drobne zaburzenie w ich natu-
ralnej strukturze, natomiast zgromadzenie baśni w zbiór oznacza je-
dynie po twierdzenie obecności w nich powtarzalnych konstruktów 
nieświado mości, co Freud przeczuwał, Jung udowodnił, a  Bettel-
heim pogłębił. W tak rozumianych baśniach symbole zyskują autono-
mię, gdyż boha terowie nie są wieloznaczni – reprezentują poszcze-
gólne struktury nie świadomości, czasem odczucia zmysłowe, które 
osobno znaczą niewie le, za to w nagromadzeniu istotnie wpływają 
na wszechobecne ego.

We współczesnych interpretacjach baśni, takich jak Cudowne 
i po żyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni Bruno Bettelheima lub 
Kocha na siostrzyczko, wpuść mnie. Baśnie Grimmów w interpretacji 
psycho logii głębi (Lieb Schwesterlein, laß mich herein. Grimms Mär-
chen tiefenpsychologisch gedeutet) Eugena Drewermanna, można od-
naleźć dwa podejścia do postaci baśniowych. Pierwsze opiera się na 
klasycz nej analizie snów oraz teorii popędów Freuda i dotyczy zasad 
przyjem ności i  realności, których wyważenie dostosowuje dziecko 
do jego wczesnego biologicznego i emocjonalnego otoczenia. Dru-
gie podejście wiąże się ze szkołą jungowską i  jej ciągłą amplifika-
cją symboli. Nie do tyka indywidualnych możliwości odpierania bólu 
dojrzewania, nato miast zwraca się w stronę religijnego i filozoficzne-
go wymiaru symbo li w baśniach.

Powiązanie tych dwóch szkół jest możliwe, gdy freudowska część 
odnosi się do oralnych pragnień bohaterów, a jungowska do potrzeb 
starszych dzieci, gdy dokonuje się już wybór archetypicznych funk-
cji matki, kochanki itd. W pierwszym etapie motyw braku ujawnia 
się ja ko ból zmysłowy, silny, bezpośredni bodziec, który kaleczy cia-
ło bo hatera i pozbawia go mobilności, zarazem jednak zdaje się stłu-
miony przez czary i nie pozbawia bohatera życia w sposób nieod-
wracalny. W  drugim etapie ból jest już cierpieniem psychicznym 
i bierze się z niedostosowania figury baśniowej do ról społecznych.
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W rozprawie Poeta i fantazjowanie Freud odkrywa baśniowość 
w życiu artysty – twórca traktuje fantazjowanie jak zastępczą formę 
za bawy. Wtedy dzieło sztuki staje się spełnieniem życzenia na jawie. 
Podobnie w baśni popędy id znajdują zastępcze zaspokojenie i, jak 
pi sze Bettelheim, usuwają napięcie w trakcie zabawy. Gra umożliwia 
za tem poprawę niezadowalającej rzeczywistości i wypełnienie braku 
miejsca, uczucia, osoby. Zapewne dlatego Freud uważa fantazjowa-
nie za pierwsze objawy cierpienia.

Jung i Freud odróżniają poetów sięgających po gotowe historie 
od tworzących zupełnie nową fikcję. W Poecie i fantazjowaniu Freud 
pod kreśla konieczność oddzielenia mitów, podań i baśni od indy-
widualnej wyobraźni i podobnie jak Jung przyznaje, że baśnie nale-
żą do pozosta łości wyobraźni życzeniowej całych nacji, do prasnów 
ludzkości. Sty lizacje poetów uznaje za ich samodzielny wkład, któ-
ry jednak nie zmienia zbiorowego wymiaru fantazji. Wprawdzie to 
wzbogacenie baś niowych treści o własne pomysły daje wyraz indy-
widualnym pragnie niom poetów, ukrytym za powszechnie zrozu-
miałymi symbolami, ale jednocześnie w niczym nie przeszkadza to 
czytelnikom w odkrywaniu, a właściwie wzbudzaniu w sobie wypar-
tych do nieświadomości pra gnień. Wtedy wartość estetyczna tekstu 
stanowi zadośćuczynienie za ból towarzyszący odkryciu nie zawsze 
„cywilizowanych” życzeń. Strach ego przed dopuszczeniem do siebie 
głosu id ujawnia się najdo skonalej w baśniowym motywie podwoje-
nia jaźni, czyli w sobowtórze, symbolizującym nawroty tego same-
go bólu.

Jedną z  najważniejszych prac wiążących psychoanalizę z  tym 
motywem jest tekst Otto Ranka z 1914 roku Sobowtór. Składa się on 
z pięciu rozdziałów i licznych przypisów uzupełniających obrazowy 
tok narracji jednego z najwybitniejszych uczniów Freuda. On sam 
zresztą, o czym świadczą Niesamowite i Totem i tabu, powołuje się 
na Ranka w taki sposób, jak gdyby czerpał nie z dorobku własnego 
ucznia, lecz od swoich wielkich nauczycieli – Charcota czy Breuera. 
Rank przejmuje za to wiele z dorobku m.in. Karla Abrahama, który 
opublikował w 1909 roku pierwszą obszerną pracę psychoanalitycz-
ną na temat mitologii pt. Sen i mit (Traum und Mythus), ale prze-
de wszyst kim pozostaje wierny własnej poetyce z monografii Motyw 
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kazirodztwa w poezji i  legendzie (Das Inzestmotiv in Dichtung und 
Sage) z 1912 roku. Potem znajdzie swoich naśladowców, wśród nich 
Aurela Kolnai, który napisze w 1921 roku rozprawę O mistycznym 
(Über das Mystische). Kolnai pokaże tam na przykładzie sobowtóra 
antymoralne tendencje w sztuce, sięgając do Draculi Brama Stokera, 
Golema Gustava Meyrinka, Człowieka-cienia (Der Schattenmensch) 
Paula Feinera i wielu innych.

Rank wywodzi swoje rozważania od popularnego w tamtym cza-
sie dramatu filmowego według scenariusza Hannsa Heinza Ewersa 
Stu dent z Pragi (Der Student von Prag). Odpowiada to tezie Kuttera 
o sil nych związkach psychoanalizy i sztuki filmowej, która w jeszcze 
większym stopniu niż literatura mogła internalizować psychoana-
lizę, np. przez pokazywanie ludzkich zachowań bez pośrednictwa 
narra cji słownej. Współczesne powiązania psychoanalizy i sztuki fil-
mowej można odnaleźć np. u Petera Dettmeringa w pracy Literatu-
ra – Psycho analiza – Film (Literatur – Psychoanalyse – Film, Stutt-
gart 1984).

Tak jak Freud Rank rozpoczyna od streszczenia utworu4. Boha-
ter, student Balduin, pewnego dnia traci wskutek lekkomyślności 
wszystkie pieniądze. Gdy odwraca się od swoich towarzyszy roz-
rywek, spotyka niesamowitego starca Scapinelliego, który oferuje 
mu pomoc. Podczas wędrówki po lesie Balduin jest świadkiem wy-
padku hrabian ki von Schwarzenberg i  ratuje ją przed utonięciem. 
W dowód wdzięcz ności zostaje zaproszony do zamku, gdzie pozna-
je rodzinę hrabianki i jej narzeczonego. Hrabianka jest oczarowana 
Balduinem i rezygnuje ze ślubu. Streszczenie koncentruje się wokół 
motywów charaktery stycznych dla „psychoanalitycznego romansu”. 
Chodzi o osamotnienie bohatera, nadzieję na miłość, a po zaprzeda-
niu się nieziemskim mocom – o odtrącenie i upadek.

Balduin ma zwyczaj ćwiczyć u  siebie w  domu przed lustrem 
fechtunek. Rozpamiętuje również często swoją mierną pozycję spo-
łeczną. Pewnego razu pojawia się u niego Scapinelli i oferuje mu do-
brobyt w zamian za podpisanie umowy, że będzie mu wolno wziąć 

4 O. Rank, Der Doppelgänger, w: Psychoanalytische Literaturinterpretatio nen, wyd. 
J. M. Fischer, Tübingen 1980, s. 104–188.
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z pokoju Balduina to, co zechce. Balduin nie ma nic wartościowego, 
więc zga dza się na umowę. Scapinelli zabiera mu lustrzane odbicie, 
które opu szcza pokój ze swoim nowym właścicielem. Przypomina 
to baśń ze zbioru braci Grimm Dziewczynka bez rąk (Das Mädchen 
ohne Hände). Tam diabeł proponuje młynarzowi, aby ten oddał mu 
w zamian za bo gactwo to, co ma za młynem. Człowiek godzi się na 
ten handel bez świadomości, że za młynem przystanęła na chwilę 
jego córka. U Ewer sa były student staje się bogaty i znów zaczyna po 
dłuższej przerwie widywać hrabiankę. Podczas balu wyznaje jej mi-
łość. Tymczasem za czyna go prześladować jego własne lustrzane od-
bicie. Pojawia się też podczas schadzki z hrabianką i wzbudza w niej 
przerażenie. Wkrótce narzeczony hrabianki dowiaduje się o schadz-
ce i wyzywa Balduina na pojedynek. Po dotarciu Balduina na umó-
wione miejsce okazuje się, że jego sobowtór już pokonał przeciwni-
ka i zniknął.

Wykorzystanie tego motywu różni się oczywiście od historii 
z Zamku Dürande (Schloß Dürande) Josepha Eichendorffa. Tam so-
bowtór ma trupi wygląd i niejasne pochodzenie, tu obecny jest ele-
ment romantycznej ironii, a lustrzane odbicie usamodzielnia się za 
zgodą właściciela i nie sprawia zbyt niesamowitego wrażenia. Pod-
czas tajem nej schadzki hrabianka wybacza wszystko Balduinowi i ca-
łuje go. W pewnej chwili dostrzega w lustrze brak odbicia ukocha-
nego. Kiedy sobowtór Balduina staje niespodziewanie w drzwiach, 
hrabianka traci przytomność. Balduin ucieka i stara się zgubić swoje 
odbicie na ulicach miasta. Gdy oddaje strzał w stronę sobowtóra, ten 
znika. Balduin od dycha z ulgą i spogląda w lustro. Odkrywa w nim 
swoje odbicie. Na gle jego pierś przeszywa ból. Okazuje się, że strze-
lając do sobowtóra, ranił śmiertelnie samego siebie. Nad jego mar-
twym ciałem Scapinelli drze podpisany kontrakt.

W ostatniej scenie widać grób Balduina, na którym siedzi jego 
so bowtór. W tym miejscu ujawnia się brak baśniowej logiki, której 
nie zbywało dziełom Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna czy 
Adelberta von Chamisso. W ich utworach cień i  lustrzane odbicie 
żyły po oddzieleniu własnym rytmem. U Ewersa ostatnia scena mu-
siałaby oznaczać, że lustrzane odbicie podlegało nie tylko takim sa-
mym, ale również tym samym procesom fizjologicz nym co oryginał. 
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Gdy jadł Balduin, oddalone od niego odbicie musia ło przecież czuć 
sytość w żołądku itd. Z tego względu historia Ewersa zdaje się doty-
czyć raczej tego, co fizyczne, a nie tego, co duchowe, i traci bezpo-
wrotnie na swojej romantyczności.

Rank odczytuje w tej metaforycznej historii los człowieka usiłują-
cego wyrzec się własnej przeszłości. Dostrzega jednak także, że 
sobo wtór prześladuje swojego właściciela w chwilach, kiedy ten stara 
się o względy ukochanej kobiety. Poza Balduinem tylko ona potrafi 
go do strzec. Wskutek obecności sobowtóra bohater okazuje się nie-
zdolny do miłości cielesnej. Rank widzi w tej historii przypadek we-
wnętrznego rozdarcia ludzkiej psychiki. Aby lepiej uzasadnić swoją 
tezę, autor decyduje się na nawiązania literackie, etnograficzne i mi-
tologiczne.

W rozdziale drugim Rank cofa się w czasie i omawia wzorzec, 
na którym opierał się Ewers w swoim filmie. Chodzi tu o twórczość 
Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna, klasyka historii z sobowtó-
rami. Wariacje na ten te mat należały do ulubionych motywów li-
teratury romantycznej. Rank powołuje się na Przygody w  noc syl-
westrową (Die Abenteuer der Sil vesternacht), drugą część Opowieści 
fantastycznych (Phantasiestücke), a  w  niej na utwór Historia utra-
conego odbicia w  zwierciadle (Die Ge schichte vom verlorenen Spie-
gelbilde). Główny bohater Erazm Spikher spotyka zresztą w trakcie 
poszukiwań utraconego lustrzanego odbicia innego bohatera literac- 
kiego stworzonego przez Adelberta von Chamisso – Schlemihla, 
który sprzedał diabłu własny cień.

W  trzech historiach Balduina, Spikhera i  Schlemihla chodzi 
o  han del z  diabłem. Brak cienia lub lustrzanego odbicia wiąże się 
z  utratą szacunku innych ludzi. Jednocześnie utracona część ego 
żyje w tych hi storiach niezależnie od dawnego właściciela. Podob-
nie rzecz ma się w baśni Andersena Cień (Der Schatten), powstałej 
pod wpływem dzie ła Adelberta von Chamisso. W utworze Anderse-
na cień podporządkowuje sobie dawnego właściciela i żąda od niego, 
aby milczał przed ludźmi na te mat jego przeszłości. Wreszcie w za-
mian za duże pieniądze skłania go do zamiany ról. Ostatecznie do-
prowadza do jego aresztowania i elimi nuje go z życia, zyskując zara-
zem szczęście w ramionach pięknej ko biety. Również i w tej historii 
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mamy do czynienia z prześladowaniem człowieka przez sobowtóra, 
zwłaszcza podczas jego kontaktów z płcią odmienną.

Ranka fascynuje fizjologiczny charakter psychicznej przemiany bo-
hatera. Zdaje się opowiadać za sądem Arthura Schopenhauera z eseju 
O fizjonomice, iż cechy człowieka można odczytać „dzięki napięciu i ru-
chliwości jego rysów, przede wszystkim zaś dzięki oczom – od małych, 
mętnych, ospałych oczu jak u świni, przez wszystkie szczeble pośre-
dnie, aż po promieniujące i lśniące oczy geniusza”5. W psychoanali-
tycznej przypowieści Ranka daje się też odnaleźć pogłos fizjonomiki, 
która święciła triumfy jeszcze pod koniec XVIII wieku, zanim wy-
tknięto jej błędy i ostatecznie porzucono poszukiwanie ludzi-lwów, 
wielbłą dów czy też borsuków.

Rank przywołuje jeszcze długą listę innych dzieł eksponujących 
podobny motyw, m.in. twórczość Stevensona, utwory Jean Pau-
la, który jako pierwszy wprowadził do niemieckiego romantyzmu 
motyw sobowtóra6, dzieła Wilde’a, Heinego, Tiecka, wreszcie mło-
dzieńczą po wieść Dostojewskiego z  1846 roku Sobowtór. Ostatni 
z tych utworów za wiera analizę życia paranoika, pokazaną z punk-
tu widzenia chorego. Sobowtór głównego bohatera posuwa się tutaj 
nawet do tego, że jada w restauracji na koszt swojego oryginału. Na-
turalnie obecność sobo wtóra i tym razem uniemożliwia bohaterowi 
poślubienie ukochanej ko biety, a dodatkowo doprowadza go do ży-
ciowego bankructwa.

W  konkluzji pod koniec trzeciego rozdziału swojej rozprawy 
Rank wskazuje na zaskakujące podobieństwo relacji między sobo-
wtórami a ich pierwotnymi rodzajami tożsamości, czyli bohaterami 
historii z róż nych stron świata. Treść owego rozdziału odnosi się do 
faktów z życia pisarzy i jest próbą powiązania prawidłowości w ich 
tekstach z niepra widłowościami w ich biografiach. Rank przeprowa-
dza analizę z pozy cji obserwatora oddalonego w czasie, co umożli-
wia mu łatwiejsze ko jarzenie epizodów z  życia twórców. Zupełnie 
inaczej rzecz ma się z autorami współczesnymi, zwłaszcza skrywa-

5 A. Schopenhauer, O fizjonomice, w: idem, O samobójstwie i inne pi sma pomniej-
sze, tłum. G. Sowiński, Kraków 2000, s. 214.

6 O. Rank, op. cit., s. 115.
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jącymi się przed światem lub przybierającymi pozy. Rank podkreś- 
la obecność w życiu omawia nych twórców zaburzeń w postaci cho-
rób psychicznych, nerwic, eks centrycznego zachowania, skłonności 
do narkotyków, zaburzeń na tle seksualnym itd.7 Postępowanie Ran-
ka odpowiada więc poetyce pism Freuda. I on potwierdzenia swo-
ich sądów szuka w  twórczości znamienitych artystów, obecnych 
przez swe dzieło w zbiorowej świadomości; ich życie nadal wzbu-
dza większe emocje niż twórczość i bio grafie jakichkolwiek „mło-
dych gniewnych”.

U Hoffmanna, którego matka była histeryczką, Rank podkreśla 
ekscentryczność, skłonności do halucynacji i natręctw. Pisarz oba-
wiał się, że pewnego dnia oszaleje. Wyznawał też wielokrotnie, że 
widywał swojego sobowtóra. Zmarł w wieku czterdziestu siedmiu lat 
na chorobę neurologiczną. U Jean Paula Rank odnajduje lęk przed 
szaleństwem i  obsesyjne nawiązywanie w  twórczości do własnego 
„ja”. Powołując się na biografa pisarza, Rank cytuje historię z dzie-
ciństwa Jean Paula o  tym, jak ujrzał on kiedyś siebie samego pod 
postacią ducha. Rank przypomina także, iż porównywany z  Hoff-
mannem Edgar Allan Poe miał, jak jego niemiecki odpowiednik, 
lecz również i  Jean Paul, złą sytuację rodzinną, ponieważ w wieku 
dwóch lat stracił rodziców. Był alkoholikiem, zażywał opium. Jako 
dwudziestosiedmiolatek poślu bił czternastoletnią kuzynkę, wkrótce 
zmarłą na suchoty.

Pisarz odszedł z  tego świata w  wieku trzydziestu siedmiu lat. 
Wśród wielu lęków i natręctw szczególne znaczenie miało dla niego 
wyobrażenie o tym, że ktoś mógłby go pogrzebać żywcem. Powraca 
ono np. w noweli Berenice8. Badacze twórczości Poego podkreślali 
także aseksualność jego fantazji, która wynikała zapewne z przedaw-
kowania narkotyków i  alkoholu. Jak większość psychoanalityków, 
Rank dokonuje celowej manipulacji materiałem faktograficznym. 
Do wodzi bowiem dość wybiórczo związku między motywem sobo-
wtóra a zaburzeniami psychicznymi autorów wykorzystujących ten 
motyw. Pokazanie uniwersalnego wymiaru tej zależności wymaga-

7 Ibidem, s. 136.
8 Ibidem, s. 139. 
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łoby analizy wszystkich utworów o  sobowtórach i  skojarzenia ich 
z przypadkami nerwic. Rank dokonuje jednak selekcji tekstów i ce-
lowo ograni cza nośność swoich twierdzeń. W tym sensie jego pra-
ca dotyczy szcze gólnego skojarzenia choroby i sztuki, zwłaszcza jej 
psychodelicznej odmiany. Wolne skojarzenia wywołane przez alko-
hol lub narkotyki za stępują tutaj w istotnej mierze fantazje seksualne 
preferowane przez Freuda. W odróżnieniu od swojego mistrza Rank 
sięga też chętniej do biografii i twórczości pisarzy spoza klasycznego 
panteonu. Zarazem pozostaje wierny regułom „psychoanalitycznego 
romansu”, gdyż jako źródło uzależnienia od środków odurzających 
postrzega za Freudem konflikty edypalne z wczesnego dzieciństwa 
lub późniejsze rozczaro wania miłosne.

W odróżnieniu od Poego Maupassant, dziecko matki-histerycz-
ki, nie stronił od kobiet, a wręcz „zaliczał” kolejne prostytutki, tyle że 
zmysłowym rozkoszom nie towarzyszyła prawdziwa miłość. Praw-
dopodobnie nie był do niej zdolny. Stąd wzięła się jego ucieczka 
w nar kotyki, świat halucynacji, dramatyczne wyznania w nowelach 
na temat podwójnego życia i „wewnętrznego wroga”9, próba samo-
bójcza i wreszcie zachowana w zapiskach historia o spotkaniu z so-
bowtórem, który wszedł kiedyś do pokoju Maupassanta i  siedział 
przez dłuższą chwilę naprzeciwko swojego pierwowzoru. Podobne 
halucynacje od nalazł Rank w dziele Goethego Poezja i prawda. Cho-
dzi tutaj o histo rię umieszczoną na końcu jedenastej księgi drugiej 
części autobiogra fii. Wielki poeta opisał spotkanie z własnym sobo-
wtórem w  drodze z  Drusenheim, po pożegnaniu z  ukochaną Fre-
deryką. Niesamowita po stać zmierzała w stronę domu kobiety, jak 
gdyby symbolizowała chęć powrotu Goethego do wybranki serca10.

Rank podkreśla, że wielu z omawianych pisarzy zmarło wsku-
tek chorób psychicznych, m.in. Hoffmann, Heine, Poe, Maupas-
sant. W od niesieniu do Dostojewskiego powołuje się na jego wcześ-
nie ujawnio ne nerwice, jak chociażby strach przed pogrzebaniem 
żywcem, liczne napady epilepsji, które minęły po jego aresztowa-
niu. W 1928 roku Freud rozwija ten wątek w omawianym już tekście 

9 Ibidem, s. 140.
10 Ibidem, s. 141.
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Dostojewski a zabójstwo ojca. Powołując się na wcześniejsze studia 
o Dostojewskim, Rank stwierdza, że skonfliktowane pary bohaterów 
są w dziełach rosyjskie go pisarza połowami jednej skomplikowanej 
osobowości, narcystycz nie zapatrzonej w siebie. Rozbicie jej na pier-
wowzór i sobowtóra ozna cza przejaw tego zainteresowania w postaci 
autoanalizy. Dlatego też skonfliktowani bohaterowie literaccy, stano-
wiący odbicie osobowości twórcy, nie są w stanie stworzyć harmo-
nijnego związku z  kobietą, gdyż za bardzo kochają siebie samych.

Widać tutaj typowe dla psychoanalizy identyfikowanie więk-
szej liczby bohaterów literackich z jedną, skomplikowaną postacią, 
która spala się w wewnętrznych konfliktach między id a ego. Poję-
cie roz dwojenia jaźni nie zawsze jest tu odpowiednie, gdyż sobowtór 
zysku je samodzielny byt nie tylko wskutek choroby, lecz często przez 
han del wymienny z diabłem. Wtedy nie oznacza on personifikacji 
popędu śmierci, ale jest np. baśniowym dowodem lekkomyślno-
ści, zachłanności itd. Znaczenie ma też wspólna dla Freuda i Ranka 
tendencja, aby postrzegać sobowtóra jako postać niesamowitą. Od-
rzucona, utracona lub znienawidzona instancja psychiczna zostaje 
wyposażona w cechy demoniczne. Dzięki temu zabiegowi bohater 
może dokonać racjonali zacji zła w sobie – poza sobą. Rank wykazuje 
mniejsze zainteresowa nie całościowym procesem racjonalizacji, pi-
sze natomiast o autoanali zie, a więc o jednym z jej aspektów.

Rozdział czwarty poświęca Rank motywom braku cienia i lustrza-
nego odbicia w podaniach ludowych i mitach, do których odwołu-
ją się tacy pisarze, jak Chamisso, Goethe i Andersen. Rank opisuje 
niemiec kie obyczaje bożonarodzeniowe, nakazujące np. sprawdzić, 
czy cienie wszystkich biesiadników mają głowy. Jeśli ich brakowa-
ło, nieszczęśni cy mogli się spodziewać szybkiej śmierci. Podobne 
obyczaje istnieją także w tradycji żydowskiej. Rank wskazuje na wy-
prowadzoną z tych motywów wiarę w duchy opiekuńcze, pierwot-
nie istoty o  cechach so bowtórów. Wtórność ludzkiego wizerunku 
nie była zatem rozumiana od zarania dziejów jako osłabienie czło-
wieka. Aczkolwiek, jak można wnioskować z rozważań Ranka, za-
wsze oznaczała osłabienie pierwo wzoru. Czasem był on na tyle słaby, 
że zachodziła potrzeba potwier dzenia jego autorytetu, aby w  ogó-
le mógł wyróżnić się na tle utworu lub w obrębie danego wierzenia. 
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Sobowtóra należy zatem uznać za narcystyczną emanację ego, sta-
rającego się w bezpieczny sposób od sunąć od siebie karę za własne 
słabostki. Przy tym sobowtór ciągnął do swojego pierwowzoru, jak 
gdyby pragnął harmonii, którą zaburzył własnym istnieniem.

Powołując się na opracowania Frazera, Rank pokazuje związki 
cie nia z zakazami (tabu) dzikich plemion11, kaleczenie cienia uważa-
ły one za czynność równoznaczną z zadawaniem ran jego właścicie-
lowi. W starożytności przybrało to formę przebijania lalek wyobra-
żających wrogów. Z szacunku dla cienia dzicy starali się nie rzucać 
go na okre ślone przedmioty, zwłaszcza pokarm, i dbali o to, aby nikt 
nie nadepnął na ich własne cienie. Rank cytuje informacje Rochhol-
za o zwyczajach na Wyspach Salomona, gdzie każdego, kto nadepnął 
na cień króla, cze ka kara śmierci. Słaby cień oznaczał wśród dzikich 
śmierć, dlatego chorych wynoszono na słońce, aby rzucali wyraź-
niejszy cień. Rank przy tacza też za Frazerem występujące u  dzi-
kich ludów przekonanie, że dziecko zbyt podobne do ojca zwiastu-
je jego rychłą śmierć. W kultu rze europejskiej zachował się przesąd, 
iż z dwojga dzieci o tych samych imionach w jednej rodzinie jedno 
może szybko umrzeć.

Po opisach obyczajów mieszkańców wysp na morzach południo-
wych Rank powraca do psychoanalitycznej interpretacji cienia i lu-
strzanego odbicia oraz powiązania jej z  motywem sobowtóra. 
W pierw szej kolejności zadaje pytanie, dlaczego wyobrażenie śmier-
ci obecne w postaci sobowtóra skrywa się za miłością narcystyczną. 
Rank przy wołuje tutaj tekst Freuda Motyw wyboru szkatułki, który 
omawia eufemistyczne wyobrażenia śmierci np. pod postacią pięk-
nej kobiety. W celu kompensacji lęku boginię śmierci zastępuje bo-
gini miłości. Wy nika to z  pierwotnej wiary w  nierozdzielność sił 
tworzenia i niszcze nia. Najwyrazistszym przykładem wiążącym so-
bowtóra z miłością narcystyczną jest Portret Doriana Graya Oska-
ra Wilde’a. Główny bo hater zyskuje opinię narcyza, gdyż wysiadu-
je godzinami przed swym portretem i podziwia go. W miarę upływu 
czasu Gray zauważa obja wy starzenia się swego wizerunku, jednak 

11 Ibidem, s. 153.
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wyobrażenie o sobie samym jest już wtedy czymś innym niż ów wi-
zerunek. To wzmacnia jego nar cystyczną miłość do własnej osoby12.

Utrata cienia lub lustrzanego odbicia w rzeczywistości wzmaga 
więc narcyzm, ponieważ cały tekst zaczyna się koncentrować wokół 
ciała głównego bohatera. Rank nawiązuje do teorii paranoi Freuda 
i podkreśla, iż prześladujący głównego bohatera sobowtór stanowi 
wy obrażenie ukochanej osoby. Jako że chodzi o narcyzm, ukocha-
ną oso bą jest bohater, który pragnie uwolnić się od własnych ogra-
niczeń i  zwrócić się w stronę świata zewnętrznego. Silne poczucie 
winy, to warzyszące samouwielbieniu, przenosi się na sobowtóra, 
postrzegane go przez bohatera np. jako wcielenie zła, diabła. Warto 
porównać ten wątek z analizą pozytywnego i negatywnego wizerun-
ku ojca w rozprawie Nerwica diaboliczna w XVII wieku z 1923 roku. 
Freud przenosi w niej zbiorowe wyobrażenia Boga i diabła na indy-
widualny przypadek para noi własnego pacjenta.

Rank zwraca uwagę na to, że bohaterowie prześladowani przez 
so bowtóry często popełniają samobójstwo. Wyparty do nieświado-
mości lęk przed śmiercią przekształca się w stały element ich świa-
domości. Paradoks polega na tym, że bohater musi wybrać śmierć, 
aby uwolnić się od wciąż powracających myśli o końcu życia, wy-
wołanych obecno ścią sobowtóra. Ponieważ bohater kocha samego 
siebie, unicestwia nie własne ciało, lecz swoje zewnętrzne wyobra-
żenie, licząc na bezboles ne uwolnienie się od narcyzmu. Wraz z so-
bowtórem zabija jednak tak że samego siebie. Sobowtór przypomina 
cząstkę snu wędrującą na ja wie w  ślad za snem w  głowie bohate-
ra. Bez związku z całym kontekstem koszmaru, od którego pocho-
dzi, nie można właściwie od czytać jego znaczenia, podobnie jak ze 
strzępków snu nie da się zre konstruować całości stanu psychiczne-
go śniącego.

Warto zauważyć, że u podstaw sztuki leży zdolność do naturalne-
go mnożenia bytów. Rank bada jedynie wizualizację tej właściwo-
ści w  literaturze i  filmie. Nowoczesna sztuka pozwala na zwielo-
krotnienie ludzkiego oblicza w  wirtualnych iluzjach z  komputera. 
Za czasów Ran ka przeciętny człowiek mógł odnaleźć siebie same-

12 Ibidem, s. 173.
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go w  portretach lub na kartach kronik rodzinnych, ale nie wiąza-
ło się to w żadnej mierze z poczuciem winy lub rozdwojeniem jaź-
ni. Ten aspekt pojawia się dopiero w momencie usamodzielnienia się 
sobowtóra, który w rzeczywi stości poza sztuką najczęściej nie korzy-
sta z przywileju równoczesności bytów. Często dopiero po śmierci 
człowieka rodzi się jego kult, jednak nie ma on nic wspólnego z ra-
cjonalizacją jakiejkolwiek winy. Jedynym powszechnym przejawem 
obecności niesamowitej postaci so bowtóra w życiu codziennym po-
zostaje więc marzenie senne.

Już Freud zadaje sobie pytanie: „dlaczego sny nie podają swe-
go znaczenia w  sposób nieskryty?”13. W  rzeczywistości jest to py-
tanie o sens skrytej symboliki baśni. Odpowiedź sprowadza się do 
mechani zmu przesunięć znaczeniowych w  marzeniach sennych, 
poddanych wewnętrznej cenzurze. Według Freuda „naprawdę przy-
kre marzenia sen ne zawierają coś, co jest przykre dla drugiej in-
stancji, co jednak zarazem spełnia równocześnie życzenie instan-
cji pierwszej”14. Jeśli we śnie ujawnia się określona treść, oznacza 
ona obronę przed tym życzeniem. Bardzo ciekawe są pod tym wzglę-
dem sny pokazujące rozkosz czerpa ną z bólu i mające charakter sek-
sualno-masochistyczny. Ten element można odnaleźć w okrutnych 
baśniach braci Grimm, gdzie zbiorowa fantazja, oparta na życze-
niach, zostaje wydana na pastwę długiego i in tensywnego cierpienia 
za sprawą drugiej instancji ducha, która broni się przed własnymi 
marzeniami. Podobieństwo motywów i  mechanizmów obronnych 
w baśniach i snach pozwala, zdaniem Freuda, na odniesie nia mię-
dzy ich strukturą i treścią. U źródeł tej metody tkwi przeko nanie za-
czerpnięte przez Freuda z praktyki lekarskiej, że powiązanie na szych 
typowych snów z baśniami i innym materiałem literackim „nie jest 
z pewnością ani odosobnione, ani przypadkowe”15.

Paradoksalnie podąża tym tropem krytyk Freuda Carl Gustav 
Jung. W odróżnieniu od empirycznej metody Freuda szuka on de-
dukcyjnej techniki objaśniania snów i baśni. Według niego sen nie 

13 S. Freud, op. cit., s. 130.
14 Ibidem, s. 138.
15 Ibidem, s. 219.
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musi być ko niecznie nieświadomym spełnieniem życzenia, w  któ-
rego obrębie bo lesna myśl o  występku przeciw moralności zamie-
nia życzenie w sym bol, gdyż należałoby sobie wtedy zadać pytanie 
o przydatność tego niezrozumiałego symbolu dla śniącego. Jung po-
strzega sen jako „spontaniczną autoprezentację aktualnego stanu 
nieświadomości w symbo licznej formie”16, czyli jako parabolę, a jej 
metaforyczny język nie spełnia funkcji maskującej, lecz pouczają-
cą i nieświadomie uzupełnia jącą. W tym sensie sen i baśń zawiera-
ją w sobie pozytywny przekaz, gdy z bolesną wyrazistością pokazują 
coś, co w przekonaniu Freuda oznacza stłumienie afektu.

Baśń, w równej mierze jak mit, stanowi dla Junga formę wyra-
zu archetypów17. W Jungowskiej definicji archetypu ważna jest jego 
pier wotnie ukształtowana struktura, która może powstać wszędzie 
i  o  każ dym czasie bez jakiegokolwiek pośrednictwa z  zewnątrz18. 
Baśnie są w  tym sensie konkretnymi wariantami archetypu, nio-
sącego ze sobą aprioryczną możliwość istnienia określonej for-
my wyobrażenia. Według Junga „dziedziczone są nie tylko wyob-
rażenia, lecz także for my, które odpowiadają formalnie określonym 
instynktom”19. To, co pierwotne w człowieku, znajduje swoje urze-
czywistnienie w kulturo wym otoczeniu. Stylizuje ono archetyp, ale 
nigdy nie tworzy go na nowo, ponieważ pierwotnie ukształtowany 
element baśni jest częścią składową snu, łamiącego przecież wszel-
kie ograniczenia.

Już rok po opublikowaniu Objaśniania marzeń sennych Freuda 
ukazał się, utrzymany zresztą w duchu jungowskim, „archetypicz-
ny” tekst badacza literatury baśniowej Friedricha von der Leyena 
Sen i baśń (Traum und Märchen). Jego autor przerzucił po raz pierw-
szy most między ludową baśniowością i mitologią a przyszłymi ba-
daniami psychologii głębi Carla Gustava Junga w dziedzinie związ-
ków mitologii, religii i sztuki. Do konał w teorii baśni tego, co potem 
zrealizował w  praktyce Bruno Bettelheim. Leyen mógł w  spokoju 
oddać się badaniom nad szeroko rozu mianą mistyką literatury, gdyż 

16 C. G. Jung, Grundfragen zur Praxis, w: idem, Grundwerk, t. 2, Olten 1985, s. 149.
17 Idem, Archetyp und Unbewußtes, w: idem, Grundwerk, t. 2, Olten 1985, s. 78.
18 Ibidem, s. 147.
19 Ibidem, s. 148.
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żył w czasach wolnych od ideologii. Bruno Bettelheim miał mniej 
szczęścia niż Leyen czy nawet Freud. Zanim udało mu się w 1939 
roku wyemigrować do USA, spędził kilkanaście miesięcy w  obo-
zach koncentracyjnych z powodu swego ży dowskiego pochodzenia. 
Z Freudem zetknął się osobiście tylko raz, mi mo to psychoanaliza za-
fascynowała go na całe życie, zwłaszcza jej przydatność w  leczeniu 
dzieci. W powojennej Polsce psychoanaliza by ła zakazana jako nauka 
reakcyjna, toteż przekład jego tekstu Kinder brauchen Märchen uka-
zał się dopiero w 1985 roku, a wznowienie pod polskim tytułem Cu-
downe i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni w 1996 roku.

Bettelheim tak jak Freud był Austriakiem i  zapewne dlatego 
po wyjeździe do USA wielokrotnie demonstrował swoją europej-
ską wraż liwość wszędzie tam, gdzie dochodziło do spłycania nauki 
Freuda lub wypaczania jej tez. Mimo zasług na tym polu (por. książ-
kę Freud i du sza ludzka) okazał się bezsilny wobec nowych pojęć, 
które wtargnęły do angielskich tłumaczeń pism Freuda i stały się tak 
popularne na świe cie, że przypisuje się je ojcu psychoanalizy. Cho-
dzi oczywiście o po jęcia trzech instancji obecnych w teorii popędów. 
Warto przyjrzeć się bliżej zadziwiającym podobieństwom między 
Leyenem i Bettelheimem, którzy starali się pogodzić indywidualne 
i  zbiorowe wyobrażenia ludzkości za pośrednictwem psychoanali-
tycznych odniesień do baśni, mitów i snów.

Friedrich von der Leyen w Śnie i baśni rozpoczyna swoje roz-
ważania od stwierdzenia, że człowiek natury, określany mianem 
dzikiego, nie znał różnicy między snem a jawą. Poszukiwanie po-
karmu i niepewność życia sprawiły, że jego sny były niespokojne 
i zarazem bardzo suge stywne, tym samym podobne do jawy. Czło-
wiek pierwotny spędzał znaczną część życia na wykonywaniu bez-
myślnych czynności, one zaś wprawiały go w trans przypominający 
półsen. Jego sny miały podob ną strukturę jak sny współczesnego 
człowieka. Stanowiły spełnienie życzenia z  jawy, były miejscem 
spotkań ze zmarłymi itd. Dziki pojmo wał jednak inaczej niewi-
dzialnego ducha zwanego duszą. Sądził, że podczas snu dusza wę-
druje po świecie, a jej przygody ukazują się pod postacią snu. Kie-
dy pewnej nocy dusza nie powraca do ciała, człowiek umiera, a ona 
kontynuuje swoją wędrówkę po świecie. W ten sposób świat zysku-
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je wymiar cudowności, wypełniają go bowiem wszech obecne du-
chy zmarłych20.

Widać stąd, że archaiczny świat Leyena jest pełen sobowtórów. 
Po jawiają się jednak inaczej niż w  literackich przykładach Ranka: 
zaczy nają żyć wtedy, gdy ludzie śnią bądź umierają. Dlatego są wy-
łącznie domeną nieświadomości lub dowodem na jej całkowity za-
nik. Dopie ro wiara we współistnienie sfery duchowej i materialnej 
sprawia, że dwoista natura człowieka w cudowny sposób dopełnia 
sensu świata. Je go spójności strzeże pozytywny sobowtór człowieka, 
czyli dusza. Ma ona pogański charakter i on czyni z niej składnik to-
temicznej wiary we wszechmoc myśli.

Bruno Bettelheim odnajduje ten rodzaj wiary w baśniach braci 
Grimm, w istocie dziele autora zbiorowego. Mają charakter przeka-
zu ludowe go z widocznym wpływem pogańskich wierzeń. Są rezul-
tatem zarów no tradycji ustnego przekazu, jak i retuszu dokonane-
go przez braci Grimm. W tym sensie chodzi o dzieła anonimowe, 
które Jung uznałby za przejawy zbiorowej nieświadomości. Bettel-
heim kładzie natomiast nacisk na indywidualizację poszczególnych 
motywów, sięga do symboliki snów, teorii popędów, nie stroni także 
od dość kontrowersyjne go doszukiwania się w wielu scenach skrytej 
symboliki seksualnej. Z tego powodu można go uznać za kontynu-
atora klasycznej myśli Freu da, chociaż nigdy nie był jego uczniem, 
jak np. Jung.

Paradoksalnie książka Bettelheima Cudowne i  pożyteczne nie 
jest przeznaczona dla dzieci, lecz raczej dla czytelnika, który chciałby 
w bardziej świadomy sposób zapoznać dzieci z baśniami. Bettelheim 
tłumaczy takiemu czytelnikowi, jak należy rozumieć treść kolej-
nych utworów Grimmów. Wychodzi przy tym z założenia, że dzie-
ci czerpią z baśni folklorystycznych więcej zadowolenia niż z jakich-
kolwiek in nych, co wydaje się tezą ryzykowną. Zarazem przypisuje 
zbiorowej nieświadomości, wypadkowej snów kolejnych generacji, 
siłę przycią gania większą od indywidualnych przejawów aktywności 
pisarza. Jest to o tyle prawdziwe, że w każdej historii tkwią powta-

20 F. von der Leyen, Traum und Märchen, w: Märchenforschung und Tie fenpsycho-
logie, wyd. W. Laiblin, Darmstadt 1975, s. 1.
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rzalne elementy, wywodzące się wprawdzie z folkloru i snów zamie-
nionych w przypo wieści, ale przede wszystkim bezpośrednio z pra-
widłowości rządzą cych ludzkim umysłem.

Przypomina to tezę Leyena, że sugestywne sny są opowiadane 
przez kolejne pokolenia i dzięki temu zyskują coraz bardziej osob-
liwą treść, gdyż opowiadacze wybierają z nich rzeczy najciekawsze, 
a po zostałe jedynie streszczają bądź zupełnie pomijają. W ten spo-
sób po wstają baśnie. Dokonał tego odkrycia zapomniany naukowiec 
Ludwig Laistner, jednak, zdaniem Leyena, wykroczył on poza ramy 
nauki, bo nadmiernie popuścił w  pracy badawczej wodze własnej 
fantazji. Leyen zwraca się z większą uwagą w stronę pism Sigmun-
da Freuda i przedstawia go jako człowieka w sposób zgodny z nauką 
dochodzącego do podobnych wniosków jak Laistner, bez naruszania 
przy tym zasad metodologii ba dań. Leyen pomija walory estetyczne 
pism Freuda, nie odnosi się też do tych aspektów psychoanalizy, któ-
re nie wytrzymały próby czasu i zachowały się jedynie jako dowód 
pisarskiej wyobraźni Freuda.

Wydaje się, że Bettelheim nie tworzy tak jak Freud „romansu psy-
choanalitycznego”, ale „psychoanalityczną baśń”, sugestywnością prze-
wyższającą niejednokrotnie omawiane oryginały dzieł Grimmów. 
Wychodzi on z założenia, że w baśniach istnieją dwie płaszczyzny nar-
racyjne: zewnętrzna, dostępna dla każdego, oraz utajona, która za-
wiera nieświadome pragnienia, intencje i  ich spełnienie. Zdaniem 
Bettelheima dziecko przyswaja sobie ten system wyrażania prag-
nień, nie mając o tym pojęcia. Bettelheima warto byłoby w tym miej-
scu zesta wić z  analizami baśni dokonanymi przez Eugena Drewer-
manna w książce Kochana siostrzyczko, wpuść mnie. Baśnie Grimmów 
w interpretacji psychologii głębi. O ile dzieło pierwszego z autorów ma 
w znacznej mierze charakter wywodu intuicyjnego, zwłaszcza w szcze-
gółowych analizach poszczególnych baśni, o tyle książce Drewerman-
na można znacznie łatwiej przypisać charakter wywodu naukowego. 
Autor sięga do psychologii głębi i jednocześnie wyczerpująco referuje 
pochodzenie symboli i wątków mitologicznych z obszernym wylicze-
niem źródeł. Mimo że czerpie głównie z tradycji Carla Gustava Junga, 
wskazu je także na przydatność metody Freuda do analizy wczesnych 
faz roz woju dziecka i ich obrazu w baśniach.
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Kiedy Leyen przechodzi do rozważań dotyczących natury snów, 
również powołuje się na infantylne fantazje dziecka i dodatkowo na 
zdarzenia z codziennego życia, wpływające na marzenia senne: zada-
nia, które daremnie próbujemy rozwiązać, niekończące się wędrów-
ki i prace, brak sił itd. Te motywy sen zamienia w bolesne koszmary 
np. we śnie staramy się dotrzeć do ukochanej osoby, a ona w ostat-
niej chwili odsuwa się od nas. Często wspinamy się po schodach 
lub na szczyt góry, wciąż jednak nieosiągalny. Zadania stają się coraz 
bardziej zawikłane i niezrozumiałe, a niemożność ich rozwiązania 
sprowadza na śniącego karę. W istocie zadania narzucone przez sen 
wypełniają sobowtóry śniących, które odradzają się wciąż na nowo 
pośród pasma bezustannych klęsk i niespełnionych marzeń.

Swoją „baśń psychoanalityczną” Bettelheim zaczyna od ustale-
nia podobnie niezrozumiałych sił rządzących baśniowym światem 
nieświa domości. W pierwszej kolejności zwraca uwagę na tzw. za-
wody narcy styczne dziecka, gdy odkrywa ono, że nie jest najważniej-
sze na świecie. Dalej wskazuje na problematykę edypalną, rywaliza-
cję z rodzeństwem i ogólnie – rozwój dziecka od fazy oralnej, gdzie 
dominuje zasada przy jemności, do fazy równowagi między zasadą 
przyjemności i zasadą rzeczywistości. Świat zewnętrzny wydaje się 
małemu dziecku niepoję ty, toteż potrzebuje ono prostych symboli do-
bra i zła. Baśnie są opowiadane od lat w podobnej formie i zapewne 
dlatego nauczyły się przema wiać jednocześnie do wszystkich warstw 
ludzkiej osobowości. Ich język stał się zresztą w równej mierze do-
stępny dla dzieci i dla dorosłych.

W opinii Bettelheima baśnie łagodzą przedświadome i nieświado-
me napięcia. Nie tłumią treści nieświadomych, ale ujawniają je, co 
po zytywnie wpływa na rozwój ego czytelnika lub słuchacza. W baś-
niach dziecko po raz pierwszy zostaje skonfrontowane z przejawa-
mi agresji i zła. Zarazem uświadamia sobie dzięki temu obecność we 
własnej psy chice przejawów zła, charakterystycznych nie tylko dla 
niego, lecz stanowiących stały element ludzkiej kultury. Baśń wpływa 
w tym kształ cie na marzenia senne dziecka i sprawia, że prześniona 
noc i baśniowa historia mają porównywalną wartość terapeutyczną.

W  przekonaniu Leyena sprawy, których człowiek lęka się na 
jawie, powracają do niego ze zdwojoną siłą w nocy. W ten sposób 
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ujawniają się skryte za dnia lęki. Sen potęguje i  zwielokrotnia do-
znania, mnoży postaci i wyrafinowane formy zadawania bólu. Prócz 
tego przynosi on spełnienie najskrytszych życzeń. Może na przy-
kład uwolnić nasze cia ło od ciężaru, a wtedy człowiek szybuje ponad 
światem. Sen uzdrawia chorych i otwiera bramy raju. Leyen zauwa-
ża, że skala nieprzyjemnych doznań we śnie i czas ich trwania prze-
kraczają niewspółmiernie czas i liczbę zdarzeń przyjemnych. Uznaje 
to za terapeutyczną wartość snu, gdyż wybudzenie z nocnego kosz-
maru sprawia, że człowiek bardziej optymistycznie ocenia świat na 
jawie. Inaczej jest ze snami przyjem nymi. Po przebudzeniu człowiek 
pragnie powrotu do nocnych fantazji i odsuwa się od rzeczywistości.

Bettelheim dochodzi do identycznych wniosków, tyle że odno-
si je do „baśniowej terapii”. W pierwszej kolejności podkreśla fakt, iż 
hi storie dla dzieci rozpoczynają się często od śmierci matki lub ojca. 
To najboleśniejsze z doświadczeń małego człowieka staje się w baś-
niach Grimmów elementem poetyki, która nie skrywa zła pod war-
stwą eufe mizmów21. Zło może mieć też w baśniach oprawę bardziej 
magiczną, np. reprezentuje je olbrzym, smok, czarownice. Zara-
zem – mimo swo ich potężnych stronników – zło ponosi klęskę. Jego 
atrakcyjna oprawa nie ratuje go przed porażką. Dlatego baśń skłania 
dziecko do identyfikacji ze zwycięzcą – dobrym bohaterem. W baś-
niowym świecie nie ist nieje nic pośredniego poza dobrem i  złem, 
gdyż złożoność charakterów nie sprzyja ich zrozumieniu. Co wię-
cej, dziecko nie kieruje się tak na prawdę wyborem dobra lub zła, tyl-
ko sympatią lub antypatią do danej postaci, a sympatię wzbudza po-
stać prostsza.

Bettelheim sądzi, iż współczesne dziecko czuje się częściej osamo-
tnione niż dawniej, gdy istniały wspólnoty złożone z rodzin wielopoko-
leniowych. Stąd wizja bohatera samotnie wędrującego w  poszu-
kiwaniu szczęścia pozostaje dla niego atrakcyjna. We wstępie do 
Cudownego i pożytecznego Bettelheim definiuje, na czym polega spe-
cyfika baśni ja ko gatunku literackiego. Pokazuje, że za ich pośrednic- 
twem dziecko po znaje także tradycję kultury, wartości religijne. Na 

21 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. 
D. Danek, Warszawa 1996, s. 29.
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przykładzie Dziecka Matki Boskiej Bettelheim uświadamia, w  jaki 
sposób baśń dokonuje eksternalizacji wewnętrznych procesów psy-
chicznych na akcję fabular ną. Wskutek tej właściwości tekst speł-
nia funkcję terapeutyczną. W odróżnieniu od mitu baśń nie ma cha-
rakteru uroczystego, a pozba wiony cech boskich bohater bliski jest 
przeciętnemu dziecku.

Również Leyen zmierza w kierunku egalitarnego wymiaru symbo-
liki mitów i marzeń sennych. Po ogólnym wprowadzeniu do mechaniz-
mów snu Leyen przechodzi do wątków mitologicznych i  szuka 
w nich analogii do przykładów z pierwszej części rozprawy. Rozpo-
czyna od mitu o Syzyfie, który wciąż na nowo stara się wtoczyć na 
górę ciężki głaz. Według Leyena historia ta jest nieskończonym po-
wtarzaniem te go samego doznania bólu i przypomina zadanie Da-
naid, które miały wypełnić dziurawą beczkę wodą noszoną w sitach. 
Baśnie europejskie wyznaczają bohaterom podobne zadania, np. 
muszą oni wyciąć przez noc cały las albo wybrać całą wodę ze stawu 
za pomocą sita. Gdy bo hater zasypia, wspomagają go dobre wróż-
ki, np. pod postacią zwierząt. Często spotykanym motywem w mi-
tach są męczące wędrówki w po szukiwaniu lepszego losu, podejmo-
wane choćby przez Odyseusza lub Herkulesa. Kiedy postaci kobiece 
łamią zakaz i podglądają w nocy swoich ukochanych, zostają ska-
zane na niekończące się poszukiwanie wybraków po całym świe-
cie. Leyen powołuje się na baśń Apulejusza Amor i Psyche22. Jako je-
den z przykładów pojawia się w rozprawie także mit o Edypie wraz 
z krótką wzmianką o Freudzie. Podanie o Edy pie stanowi dla Leye-
na odzwierciedlenie marzeń sennych dzieci, które często stronią od 
jednego z rodziców, a okazują wiele uczucia drugie mu. Wtedy poja-
wia się w ich fantazjach nie do końca uświadomione życzenie śmier-
ci. To właśnie obrazuje mit o Edypie.

Bettelheim powołuje się na badania Mircei Eliadego, wskazu-
jąc na rolę rytuałów inicjacji w baśniach, tzn. umierania niedosko-
nałego ego i narodzin nowego, dojrzałego człowieka. Zwraca rów-
nież uwagę na tradycję jungowską oraz podobieństwa między snami 
i  baśniami. Pod kreśla jednak swoją przynależność do szkoły freu-

22 F. von der Leyen, op. cit., s. 7.
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dowskiej, jako że w snach dostrzega skryty charakter napięć i prag-
nień, odwrotnie niż w  baśniach. Człowiek nie kontroluje swoich 
snów, natomiast baśnie powstały w efekcie nieustannej korekty tre-
ści, dokonywanej przez kolej ne pokolenia. Bettelheim woli raczej 
wyszukiwanie w utworach Grim mów symboli ego, id, superego i li-
bido, chociaż czasami czerpie z wczesnej Freudowskiej teorii marzeń 
sennych, zwłaszcza w sferze symboliki seksualnej. Wysoką rangę zy-
skuje wtedy w jego rozważa niach problematyka edypalna.

Dla Bettelheima ważnym wyróżnikiem baśni staje się fakt, że na-
wet zdarzenia cudowne i nadprzyrodzone są ukazywane w taki spo-
sób, jak gdyby stanowiły część codzienności. To różni baśnie od mi-
tów, w których podział na świat ziemski i boski jest wyrazisty i wciąż 
potwier dzany. W mitach konflikt między ego a superego kończy się 
zazwy czaj tragicznie, w baśniach zaś ego podlega ewolucji i umac-
nia się. Na tym polega różnica między baśniami takimi jak Czerwo-
ny Kapturek a  mitem o  Edypie. Natomiast zarówno w  mitach, jak 
i baśniach odgry wa równie ważną rolę umowna symbolika postaci 
i świata. Gdyby jej zabrakło, lęk o los bohaterów mógłby prowadzić 
do stłumienia pewnych treści psychicznych w czytelniku, czyli ukry-
wania myśli lub odczuć w nieświadomości i strachu, że ich ukrycie 
stałoby się kiedyś nie do znie sienia dla ego. Mechanizm stłumienia 
uznaje się za jeden z najważniej szych procesów psychicznych odkry-
tych i opisanych przez Freuda. Aby nadać mu wymiar uniwersalny, 
postaci otrzymują najczęściej nie imio na własne, lecz nazwy potocz-
ne lub przydomki. Z tak naznaczonymi po staciami można się łatwiej 
identyfikować, zwłaszcza że nie reprezentu ją one niedoścignionego 
superego, tylko omylne ego.

Konflikt psychicznych instancji zastępuje Leyen częściej niż Bet-
telheim zaburzeniami o charakterze fizjologicznym. Na przykład pi-
sze o mieczu Damoklesa i analogicznym motywie ze snów i baśni, 
kiedy bohater lęka się czyhającego w  pobliżu niebezpieczeństwa. 
Motyw oczekiwania staje się jedną z najważniejszych przyczyn kosz-
marów sen nych tego rodzaju. Leyen zalicza do nich brak powietrza, 
gdy usta śpią cego przypadkowo przesłania np. poduszka. Fizjologia 
ciała przekłada tę sytuację na język snu. Skutkiem może być mnoże-
nie we śnie pytań, na które należy odpowiedzieć przed wyśnionym 
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zachodem słońca. Jed nak gdy w ostatniej chwili okazuje się to niere-
alne, często znika groź ba kary, zasada rzeczywistości bierze górę nad 
zasadą przyjemności, a człowiek budzi się ze snu i oddycha z ulgą, 
nie wiedząc nawet, że to nie groźba mistycznej kary, ale zwykła po-
duszka mogła być przyczyną jego sennych męczarni.

Bettelheim pokazuje różnicę między zasadą przyjemności a rze-
czywistości na przykładzie baśni Trzy małe świnki. Zaznacza przy 
tym, że poetyka utworu Grimmów, w której główną rolę odgrywa-
ją zwie rzęta, przemawia do wyobraźni bardziej niż traktujący o tym 
samym mit o Herkulesie. Jest także bardziej sugestywna od poety-
ki baśni, która nie pozostawia nic wyobraźni, pokazuje wszystko do-
słownie, w tym wnioski, jakie należy wyciągnąć. W Trzech świnkach 
wilk oznacza dosłowną eksternalizację zła, podczas gdy trzy świn-
ki symbolizują trzy odmienne sposoby radzenia sobie z niebezpie-
czeństwem. Dwie pierw sze świnki giną, gdyż zbudowały za słabe 
schronienie przed wilkiem. Trzecia wygrywa, a nawet pożera wilka. 
Zdaniem Bettelheima dzieci nie odczuwają żalu po śmierci dwóch 
młodszych świnek, bo czu ją nieświadomie, że trzy świnki to jedna 
istota w różnych fazach roz woju. Ten sposób objaśniania, czym jest 
odpowiedzialność, przez pokazywanie procesu, a nie stanów przed 
zdarzeniem i po nim, prowokuje dziecko do wniosków i doskonale-
nia się. Odbywa się to zgodnie z animalistycznym sposobem rozu-
mowania dzieci, polegającym na za cieraniu granicy między światem 
ożywionym a nieożywionym.

Problem odpowiedzialności dziecka za własne czyny porusza 
także Leyen. Odnajduje go w baśniowym micie raju, którego odna-
lezienie za życia spotyka się z karą. Przykładem może być baśń ze 
zbioru braci Grimm Dziecko Matki Boskiej. Maryja pokazuje dziec- 
ku niebo i ostrzega, aby nie zaglądało za jedne z drzwi. Dziecko ła-
mie zakaz i zostaje strą cone na ziemię. Widać w tej baśni zaurocze-
nie marzeniem sennym i  smu tek po wybudzeniu ze snu, podob-
nie zresztą jak w  innych baśniach o  wy gnaniu z  raju. Im większe 
wspaniałości stają się udziałem człowieka, tym bardziej przemawia 
przez niego zachłanność. Baśnie i sny ostrzegają przed tym nienasy-
ceniem za pośrednictwem kary niewspółmiernej do przewinienia. 
Leyen doszukuje się zbliżonej tradycji marzenia sennego w  biblij-
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nej historii Adama i Ewy, gdzie arcyludzkie zachowanie spoty ka się 
z okrutną karą. Leyen tłumaczy to za Arnoldem Böcklinem specy-
ficzną sytuacją tłamszonego ludu żydowskiego, gdzie każdy przejaw 
dążenia do samodzielności był tępiony i stąd nawet drobne przejawy 
nieposłuszeń stwa urastały do rangi zbrodni. W często niezrozumia-
łym dla laika języ ku starotestamentowym, wymagającym interpreto-
wania przez biblistów, skrywają się proste niegdyś przekazy moralne.

Tłumaczenie zasad rządzących życiem ma w  baśniach zgoła 
odmien ny charakter. Bettelheim pisze o rodzicach, którzy opowia-
dają dziecku o grawitacji, podczas gdy ono wyobraża sobie ziemię 
zawieszoną na sznu rze. Objaśnianie świata zgodne z naukowymi te-
oriami nie uwzględnia naukowej wiedzy na temat dziecka, natomiast 
baśń korzysta z niej w sposób naturalny. Różni się też ona od przy-
powieści biblijnych; w nich mianowicie jedynym sposobem radzenia 
sobie ze złymi elementami nie świadomości jest ich tłumienie. Bet-
telheim uważa, iż to za mało, gdyż dziecko nie sprawuje kontroli nad 
id, potrzebuje więc opowieści, w których znajdzie symboliczne za-
spokojenie drzemiącego w sobie zła, a zarazem drogę do sublimacji, 
czyli uwolnienia się spod jego wpływu.

Według Bettelheima istnieje jednak wiele podobieństw niektó-
rych przypowieści biblijnych i  baśni, chociażby historia o  Jonaszu 
i wielo rybie. Jonasz ucieka przed nakazami superego, to zaś nakłania 
go, aby walczył z zepsuciem mieszkańców Niniwy. Trafia do brzucha 
wielory ba i rodzi się na nowo. Może już sprostać wymogom super-
ego, pełnię człowieczeństwa osiąga wszakże dopiero wtedy, gdy jego 
ego uwalnia się od nieograniczonej władzy superego i id. W tej chwi-
li uświadamia sobie za Bogiem ludzką słabość mieszkańców miasta, 
którego zni szczenia pragnął23.

Prawdziwe opowieści są równie obce małemu dziecku, jak bli-
ski jest mu nadnaturalny charakter zdarzeń w baśni. Zdaniem Bet-
telheima pewne cechy baśni upodabniają je do snów, ale nie tych 
dziecięcych, lecz w pełni dojrzałych. Nieuświadomione pragnienia 
stają się w nich symbolami. Treści dziecięcych snów nie poddają się 
działaniu ego, ma ją czysto nieświadomy charakter i dlatego dopie-

23 B. Bettelheim, op. cit., s. 94.
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ro w późniejszym etapie dochodzi do ich podziału na trzy instancje 
psychiki i przejęcia władzy id nad snami. Ego dziecka jest zbyt słabe, 
aby walczyć z nie świadomymi tendencjami, więc musi mieć szansę 
ich eksternalizacji w zabawie lub dzięki baśni.

Dziecko spełnia na przykład swoje nieświadome pragnienie 
posia dania potomka z ojcem lub matką, gdy sprawuje opiekę nad za-
bawką wyobrażającą niemowlę. W trakcie zabawy znajduje zastępcze 
zaspo kojenie tych potrzeb. Podobnie rzecz ma się z rolą koni w ży-
ciu nie których dzieci. Według Bettelheima badania psychoanalitycz-
ne wyka zały, że starsze dziewczęta lubią zabawki w kształcie koni, 
a potem opiekują się prawdziwymi końmi. W ten sposób nieświa-
domie dziew czynka sprawuje władzę nad silną istotą, natomiast po-
średnio – nad „seksualną zwierzęcością w niej samej”24. Baśń różni 
jednak od snów poetyka oraz wspomniana już otwartość realizowa-
nych życzeń. W spo sób negatywny wyróżniają je często także goto-
we ilustracje; jak dowo dzą badania, pozbawiają one baśnie wymiaru 
osobistego, ponieważ na rzucają wyobrażenia opisywanego świata.

Bettelheim uznaje, że baśń zaczyna się od realistycznej sytua-
cji, często od wyobcowania głównego bohatera. Potem pojawia się 
wymiar symboliczny. Dziecko rozumie przenośny charakter sytua-
cji, a  to doznanie przynosi poczucie doniosłości zdarzeń. Pod ko-
niec historii na stępuje powrót do realnego świata, przypominający 
wybudzenie się z długiego snu. Kolejny ważny element to zjawisko 
rozszczepienia po staci. Babcię i wilka z Czerwonego Kapturka dziec- 
ko odbiera jak dwóch osobnych bohaterów, podczas gdy może tu-
taj chodzić o ocale nie obrazu dobrej babci, w której tkwią także in-
stynkty wzbudzające lęk. Ten mechanizm pozwala psychice dziecka 
ogarnąć sprzeczności w obrazie najbliższych mu osób.

Rozszczepienie może dotyczyć także dziecka. Bettelheim pisze 
o dziecku, które zmoczyło się w nocy i twierdziło, że zrobił to ktoś 
inny. Tak właśnie w ego dziecka dochodzi do eksternalizacji tego, co 
złe. Matka i ojciec ulegają rozszczepieniu na postaci kochające i od-
rzucające swoich podopiecznych. Baśń dostosowuje się do wyobra-
żenia dziecka o  skrajnych przemianach świata – w  jednej chwili 

24 Ibidem, s. 100.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



181O GODZENIU FREUDA I   JUNGA W BAŚNIACH

nieo graniczona radość może zamienić się w skrajny smutek. Podob-
nie ule ga odwróceniu los bohaterów baśni. Dziecko uznaje niere-
alność baśniowego świata, ale jednocześnie wyczuwa prawdziwość 
opisywa nych historii na płaszczyźnie psychologicznej. W doświad-
czeniach we wnętrznych odnajduje potwierdzenie przeżyć symbo-
licznych bohate rów. Ich jednowymiarowość ułatwia godzenie am-
biwalentnych uczuć.

Wyizolowanie tych uczuć i  nadanie im nazw doprowadziło 
Freu da do wyróżnienia trzech instancji psychiki. W baśniach ulega-
ją one personifikacji25. W rzeczywistości oznaczają trójpodział wła-
dzy w  obrębie jednej osobowości. Bettelheim nazywa na przykład 
bohate ra baśniowego, reprezentowanego przez najmłodszego z bra-
ci lub naj młodszą siostrę, nierozwiniętym ego, które dopiero zaczyna 
radzić so bie z konfliktami edypalnymi. Bardzo często takie dziecko 
zostaje w  baśni wypędzone z  domu, co bywa interpretowane albo 
jako własne życzenie pozbycia się rodziców, albo jako pragnienie ro-
dziców, aby dziecko zyskało samodzielność. Wędrówka po świecie 
pokazuje, że drogę do własnego „ja” można odnaleźć tylko z dala od 
domu i autory tetu rodziców. Tam właśnie bohaterowie zyskują kon-
takt z siłami nad przyrodzonymi, symbolizującymi (np. pod postacią 
ptaków) superego i cały świat wyższych wartości.

Podczas gdy Bettelheim umieszcza ponadrealną rzeczywistość 
naj częściej w  ramach kultury chrześcijańskiej, Leyen odwołuje się 
również do mitów oraz podań dalekowschodnich, i  to w podobny 
sposób, jak bę dzie to czynił potem Jung. Baśń rajska ma dla Leye-
na wymiar pozaeu ropejski, a w wydaniu indyjskim jest nawet bar-
dziej barwna, bo dobit niej pokazuje kontrast nieba i  doczesnych, 
ziemskich zgryzot. O ile wędrówka do nieba trwa w tych utworach 
nieskończenie długo, o tyle powrót do ziemskiej śmiertelności tylko 
chwilę i przypomina przebudzenie ze snu26. Podobnie jest z baśnia-
mi: o ile zadanie można wyko nać w jeden ściśle określony sposób, 
o tyle nagromadzenie groźnych zdarzeń może w każdej chwili unie-
możliwić zamiary bohatera. Leyen uznaje to za analogię do pięknych 

25 Ibidem, s. 126–127. 
26 F. von der Leyen, op. cit., s. 10.
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snów, które śnimy w pełni zaledwie raz, a powrót do nich może się 
okazać niemożliwy. Baśń zamienia płon ne nadzieje na odzyskanie 
tego raju w mitopoezję. Kontrasty podkreślo ne przez Leyena wyra-
żają się w dwustronnych konfliktach bohaterów lub instancji dobra 
i zła, piękna i brzydoty. Tymczasem symbolika liczb jest w baśniach 
o wiele bardziej rozbudowana, czego dowodzi praca Maksa Lüthiego 
Europejska baśń ludowa (Das europäische Volks märchen) czy też Psy-
chologia i alchemia Carla Gustava Junga.

Bettelheim również akcentuje wieloznaczność konfiguracji liczb 
w baśniach. Jeden to ja, dwa to związek, trzy to relacje między dziec-
kiem i rodzicem oraz sfera trzech instancji psychiki, wreszcie stopnio-
wanie trudności i porządkowanie życia. Bettelheim omawia mecha-
nizm konfliktów edypalnych i związane z nim uczucie lęku, którego 
przezwyciężenie oznacza dla dziecka samodzielność i zadowolenie. 
Ten końcowy stan nie byłby możliwy do osiągnięcia bez fazy lęko-
wej, gdyż zdolność panowania nad negatywnymi odczuciami stano-
wi o war tości baśni. Bettelheim twierdzi, że zetknięcie się dziecka 
z agresją w baśni prowadzi do osłabienia jego własnej agresywno-
ści27. Jeśli zaś agresywne myśli dziecka nie zostają w dodatkowy spo-
sób pobudzone, to poziom agresji pozostaje bez zmian.

O ile pierwsza część pracy Bettelheima wprowadza pojęcia psy-
choanalityczne, odwołując się do wybranych zagadnień z baśni braci 
Grimm, o tyle druga to już zbiór całościowych interpretacji najbar-
dziej popularnych baśni, m.in. Jasia i Małgosi, Czerwonego Kaptur-
ka, Kop ciuszka i Królewny Śnieżki.

Oto przykład: baśń Jaś i Małgosia zaczyna się w chwili, gdy ro-
dzice nie chcą dłużej zaspokajać oralnych potrzeb dzieci. Porzucają je 
zatem w lesie. Błądzenie po bezdrożach kończy się dla Jasia i Małgo-
si odnalezieniem chatki z  chleba. Według Bettelheima jest to cia-
ło mat ki, a zaspokojenie głodu przez dzieci (przy okazji niszczą one 
ściany chatki) symbolizuje inkorporację, czyli pragnienie zapano-
wania nad pożądanym obiektem przez jego wchłonięcie. Wariantem 
tego pro cesu był dawniej kanibalizm. Dzieci trafiają na czarowni-
cę, uosabiają cą destrukcyjną siłę oralności. Kiedy poznają swój błąd, 

27 B. Bettelheim, op. cit., s. 200.
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nie mogą już uwolnić się od władzy czarownicy, która jest wyobraże-
niem złej mat ki. Inicjatywa należy w baśni do dziewczynki – dojrze-
wa ona wcześniej od brata i ratuje go z opresji.

W analizie Królewny Śnieżki Bettelheim sięga do mitów po hi-
storię Tantala. Zuchwały władca postanawia sprawdzić, czy bogowie 
są wszy stkowiedzący. Daje im do spożycia ciało syna, którego włas-
noręcznie zabił. Gdy prawda wychodzi na jaw, zostaje skazany na 
wieczne cier pienie. Ma znosić głód i pragnienie, podczas gdy w jego 
pobliżu poja wiają się nieosiągalne napoje i  pokarmy28. Bettelheim 
wskazuje w baśni na królową, pragnącą spożyć wątrobę i płuca swo-
jej przybra nej córki. Ponieważ to się nie udaje, królowa truje pod-
stępnie tę, która okazała się piękniejsza od niej. Ostatecznie bogowie 
wskrzeszają zabi tego syna Tantala, podobnie jak powraca do ży-
cia Śnieżka. O ile jednak syn Tantala, Pelops, zabija potem cudzego 
ojca i wiedzie smutne życie, Śnieżka odzyskuje pełnię szczęścia, gdyż 
w baśniach, inaczej niż w mi tach, bohaterom udaje się ostatecznie 
uwolnić od konfliktów edypalnych. Królowa pozostaje w baśni nega-
tywnym wizerunkiem matki i symbolem destrukcyjnych wpływów 
utrwalonego narcyzmu. U Grim mów pojawia się tu bohater zbioro-
wy w postaci siedmiu krasnoludków, małych mężczyzn drążących 
ziemię jak górnicy. Są oni dla Bettelheima symbolami fallicznymi, 
a zarazem osobnikami niedojrzałymi seksual nie. Liczba siedem wy-
nika z dawnej wiary w istnienie siedmiu planet oraz siedmiu me-
tali kopalnych. Pozbawione imion krasnoludki symbo lizują wspól-
nie jedną istotę o cechach preedypalnych.

Bettelheim doszukuje się pochodzenia Kopciuszka w  opowie-
ści Kotka Cenerentola Basilego, w której rolę Kopciuszka odgrywa 
Zezola. Wykorzystując istniejące wyniki badań, Bettelheim wska-
zuje na przeszło 345 opowieści opartych na motywie Kopciuszka29. 
W anali zie utworu Grimmów podkreśla, iż bohaterka żyje wśród po-
piołów, które są z  jednej strony czystą substancją po całospaleniu 
zmarłych, a z drugiej strony mogą symbolizować odrodzenie. Bet-
telheim zesta wia Kopciuszka z dziewiczymi westalkami, starożytny-

28 Ibidem, s. 306.
29 Ibidem, s. 381. 
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mi kapłankami strzegącymi świętego ognia. Zwraca także uwagę na 
rolę kobiecego kompleksu kastracyjnego, a  jego elementy dostrze-
ga w okaleczaniu stóp przez siostry bohaterki. Obcinają sobie palce 
i pięty, aby zmieścić stopy w pantofelku zgubionym przez Kopciusz-
ka. Samookaleczenie się wzbudza jednak niechęć królewicza. Duże 
stopy sióstr nie dodają im, zdaniem Bettelheima, kobiecości, a krwa-
wienie może przywodzić na myśl deflorację i  utratę niewinności. 
W tym kontekście Kopciuszek po zostaje narzeczoną niepokalaną i tak 
młodą, że nie doświadcza jeszcze krwawienia miesiączkowego. Bettel-
heim powołuje się na tradycję chińską i egipską, w której – podobnie 
jak u Grimmów – obuwie kobiece staje się symbolem waginalnym30.

Z drugiej strony w baśni dochodzi do głosu męski aspekt lęku 
ka stracyjnego. Niewinny królewicz nie rozumie sensu krwawienia 
u  ko biety i  woli partnerkę równie niewinną jak on, ponieważ nie 
przypo mina mu w  ten sposób o  kastracji31. Założenie pantofelka 
oznacza gotowość Kopciuszka do przejęcia roli partnerki seksualnej 
w sposób bezpieczny dla królewicza. Bettelheim sugeruje, że motyw 
pantofelka odpowiada ceremonii ślubu, gdy na palec nakłada się ob-
rączkę. Pier ścień jest tutaj waginą, natomiast palec to penis.

W powyższych przykładach widać śmiałość, z  jaką Bettelheim 
for mułuje swoje sądy zwłaszcza w dziedzinie seksualności dziecię-
cej. Na tomiast kojarzenie elementów powiązanych z  sacrum, ta-
kich jak ceremonia zaślubin, z fizjologicznym zaspokojeniem popę-
du płciowego wskazuje raczej na zamierzoną profanację; przejmie ją 
potem na sta łe jako element swojej poetyki chociażby badacz baś-
ni Apulejusza Fritz Erik Hoevels. Bettelheim podkreśla, że dokonał 
w swojej pracy wybo ru baśni szerzej znanych. Pomija przy tym cał-
kowicie szczegółowe odwołania do mitów starogermańskich i ksiąg 
Eddy, obecne w  pismach teoretycznych braci Grimm. Jego dzieło, 
podobnie zresztą jak większość psychoanalitycznych prób interpre-
tacji baśni, nie znajduje z tego względu uznania wśród badaczy ludo-
wych i mitologicznych aspektów baśni. Nie dostrzegają oni bowiem 
w tym gatunku literackim „romansu rodzinnego”, wypełnionego kon-

30 Ibidem, s. 114–115. 
31 Ibidem, s. 416.
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fliktami edypalnymi, lecz manifestację folkloru, moralności, wierzeń 
religijnych i wreszcie zabyt ki językowe. Bettelheim sięga do struk-
tur nieświadomości, których ta cy badacze baśni, jak Kurt Ranke, 
Gottfried Henssen, Paul Delarue czy Stith Thompson w  ogóle nie 
uwzględniają w swoich pracach.

Bettelheimowskie analizy baśni zawierają w sobie zarówno rys 
psychologii rozwojowej typowej dla Wilhelma Laiblina, jak i psycho-
logii głębi w stylu Franza Riklina lub Otto Ranka. Uznanie baśni za 
antropozoficzny obraz początków cywilizacji nasuwa skojarzenia 
z Ru dolfem Steinerem i wreszcie Friedrichem von der Leyenem. Ten 
ostatni w dość jednoznaczny sposób wyprowadza motywy baśnio-
we ze snów. Max Lüthi formułuje w duchu jego pism tezę, że Euro-
pejczycy zachowali w sobie do dziś skrytą gotowość, aby odczuwać 
w sposób prymi tywny i w tym sensie traktować baśń jako coś więcej 
niż tylko zaba wę32. Podobny tok rozumowania spotykamy u Bettel-
heima w jego analizie wczesnych faz życia dziecka, z kolei u Leyena 
odnosi się ra czej do infantylnych aspektów mitów, które są pochod-
ną marzeń sen nych lub pogańskiej obyczajowości.

Sam Leyen podkreśla zresztą pod koniec swojego tekstu Sen i baśń, 
że nie wszystkie baśnie można wyprowadzić ze snów, gdyż tra dycję 
tworzą także prastare wyobrażenia o duszy o charakterze kultu rowym 
i  religijnym. Zapewne wiele baśni powstało też dzięki obser wacji 
natury i z doświadczeń codzienności. Dlatego Leyen pisze nie tyle 
o konkretnych utworach, ile o kompilacjach różnych motywów baś-
niowych. Ujęcie ich w ramy jednej rozprawy jest o tyle możliwe, że 
w obrębie większości kultur pojawiają się wariacje na temat kilku za-
ledwie podstawowych wyobrażeń. Ich złudne podobieństwo, nieza-
leżne od kontekstu kulturowego, wskazuje na ich bliskie sobie źród-
ła w fizjologii ciała i marzeniach śniącego umysłu.

Sposób odczytania przedstawionych powyżej psychoanalitycz-
nych tekstów o  istocie baśni oznacza w  gruncie rzeczy powrót do 
naj bardziej pierwotnego źródła estetyzacji psychoanalizy – do mitu 
o Edypie. Edyp nie jest wiązką id, ego i superego, ale uproszczonym 
odwzorowaniem ego. Pozostałych instancji trzeba szukać po za nim. 

32 M. Lüthi, op. cit., s. 119.
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Id czai się w  postaciach i  zdarzeniach utwierdzających go w  nie-
świadomości, kim są rodzice, natomiast Jokasta i  Lajos są w  isto-
cie jego superego, które musi zabić, aby przejąć jego rolę i autorytet. 
Uproszczony schemat pozbawiony tego rozkładu psychiki przewi-
ja się w większości baśni, a co za tym idzie – także w wielu pracach 
psychoanalitycznych poświęconych tej problematyce. Tymczasem, 
jak zauwa ża Starobinski, już Hamlet nie jest wiązką trzech instancji, 
gdyż internalizuje kompleks Edypa. W tej sytuacji poza nim należy 
szukać instancji innych niż ego.

W odniesieniu do literatury postpsychoanalitycznej identyfikowa-
nie w poszczególnych postaciach literackich całostek psychicznych 
jakby pomija fakt, że symbolika psychoanalityczna stała się również 
produktem zbiorowej nieświadomości, archetypem, którego nie moż-
na już mechanicznie rozbijać w powieści na postaci syna, ojca i mat-
ki, a potem każdej z nich przypisywać trójwładzę id, ego i superego. 
Ta trójwładza przeniknęła bowiem do poetyki tekstu i stanowi, być 
może, jedyny model interpretacyjny wolny od postmodernistycznej 
gry inter pretacyjnej. Tego niebezpieczeństwa nie niosą ze sobą hi-
storie z prze szłości, takie jak dzieło braci Grimm czy Charlesa Per-
raulta. W mniejszym stopniu poddają się temu także interpretacje 
baśni pochodzące od Leyena czy Ranka. Bardziej zagrożony infek-
cjami z zewnątrz jest już Bettelheim, wykorzystujący w studiach nad 
naturą baśni swój przymu sowy „pozaeuropejski” status. Znaczenie 
ma też tutaj o wiele później szy chronologicznie okres, na który przy-
padają jego najważniejsze roz prawy i badania nad psychiką dziecka. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że początki wieku i niemalże namacal-
na obecność Grimmów w życiu Nie miec dawały lepszy wgląd w na-
turę baśni niż okres powojenny. Jedno trzeba docenić u Bettelheima 
z całą pewnością. Nie uległ histerii alian tów, kiedy zabronili po woj-
nie rozpowszechniania utworów braci Grimm. Gdyby Bettelheim – 
Żyd i uciekinier z „brunatnej Europy” – dał wiarę, że baśnie są ba-
stionem aryjskich snów o potędze, psycho analiza straciłaby ostatnią 
szansę na odrodzenie w infantylnej i, co za tym idzie, zrozumiałej 
dla ogółu metaforyce baśni. Może przestałaby cokolwiek znaczyć 
w badaniach literackich.
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Leyen przejmuje od Freuda przekonanie o  fizjologicznym tle 
wie lu snów i jego tezę o śnie jako spełnieniu marzenia sennego. Te 
same zasady miałyby obejmować również utwory baśniowe, co jed-
nak prze czy teoriom w duchu jungowskim. Jung rozumie mianowi-
cie inaczej sen, który miałby być głównym źródłem mitów i baśni. 
Wpraw dzie podobnie jak u Freuda liczy się dla niego w ujmowaniu 
kontekstu snu ustalenie w każdym detalu „pomysłów śniącego”, ale 
inaczej poj muje proces kompensacji, tzn. przeciwstawiania i porów-
nywania róż nych danych i punktów widzenia, dzięki czemu docho-
dzi do „wyrów nania lub zastąpienia”33. Tej polaryzacji Freud nie po-
trafi wyjaśnić, natomiast Jung przenosi ją na poziom archetypów, 
gdzie umysł i uczu cie – mimo wzajemnej sprzeczności – w razie ja-
kiegokolwiek zaburze nia działają kompensująco.

Jungowski proces indywidualizacji, nieświadomy i spontanicz-
ny, prowadzi w  serii snów do rozróżnienia mitologicznych moty-
wów, co wskazuje na to, iż z natury subiektywna dusza ma po czę-
ści charakter zbiorowy i w tym sensie obiektywny. Dla Junga właśnie 
zbiorowa nie świadomość jest głębsza niż bliższa świadomości indy-
widualna nie świadomość, z której nie mogą pochodzić wielkie mi-
tologiczne treści marzeń sennych. W  tym kontekście Leyen pozo-
staje ze swoją wizją baśni gdzieś pośrodku terenów niczyich między 
dominiami Freuda i Junga. Chociaż mniej od nich znany, zasługu-
je na podziw za umie jętność godzenia pozornie sprzecznych stano-
wisk. Wedle typologii Jun ga z powodzeniem mógłby uchodzić za ar-
chetyp mędrca, gdyby nie wyznaczono mu w tej psychoanalitycznej 
rozgrywce roli cienia. 

33 C. G. Jung, Typy psychologiczne, tłum. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 494.
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rozdział 11
O przyszłości pewnego złudzenia

Jednym z  wczesnych tekstów krytycznych wobec psychoanalitycz-
nej interpretacji literatury jest opublikowany w  1922 roku wykład 
Carla Gustava Junga, wygłoszony tego samego roku w Gesellschaft 
für Deu tsche Sprache und Literatur w Zurychu i opatrzony tytułem 
O stosun ku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego.

Jung rozpoczyna od stwierdzenia, że sztuka powinna być przed-
miotem zainteresowania psychologii, gdyż stanowi odbicie psy-
chicznych bodźców skłaniających ludzi do tworzenia dzieł. Tym 
przedmiotem może być jednak tylko część sztuki utożsamiana 
z proce sem twórczym, a nie część, którą nazywa Jung jej właściwą 
istotą1. Tajemnica sztuki znajduje się według niego poza zasięgiem 
psycholo gii, podobnie jak istota wiary, w  odróżnieniu od symbo-
licznych i emo cjonalnych manifestacji tejże sztuki i wiary. W innej 
sytuacji te dwie warstwy życia człowieka należałoby uznać za część 
psychologii. Jung nie wypowiada w tym miejscu sądu sprzecznego 
z  założeniami Freu da, wielokrotnie podkreślającego przecież swo-
ją niekompetencję w sfe rze ocen estetycznych. Łatwiej można więc 
zrozumieć jego słowa ja ko sprzeciw wobec psychoanalizy fikcyjnych 
postaci literackich, czego „dopuścił się” Freud przy analizie Gradivy 
Wilhelma Jensena.

Jung stwierdza ponadto, iż stosunek sztuki do nauki opiera się 
na redukcji, gdyż objaśnianie jednej za pomocą drugiej zubaża za-
równo przedmiot, jak i metodę interpretacji2. Chyba że ktoś usiłuje 
sprowa dzić wszystko do stanu, w którym pierwotnie nie można było 
odróżnić sztuki od nauki, lecz wtedy zabiera się on za interpretację 

1 C. G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, w: idem, 
Archetypy i symbole. Pisma wybrane, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 355.

2 Ibidem, s. 357.
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czegoś, co już nie istnieje. Paradoksalnie ten właśnie zarzut stawia 
się często teo riom Junga, zwłaszcza w kwestii „ubóstwienia duszy”, 
czyli przypisania jej wszystkich najwyższych wartości, dla teologii 
skupionych w wizerunku Boga3. Można zatem zaryzykować stwier-
dzenie, że Freud podjął się wobec sztuki tego, czego dokonał Jung 
w dziedzi nie badań nad mistyką. Obydwaj w równej mierze zwal-
czali się nawzajem, a Jungowska teoria archetypów zyskała zapewne 
jeszcze więcej zaciekłych wrogów niż Freudowska teoria popędów.

Zdaniem Junga wyprowadzanie z dzieła sztuki wniosków na temat 
stosunku poety do rodziców ma znaczenie, gdy chodzi o diagnozowa-
nie go jako człowieka, ale nie wnosi nic nowego do rozumienia jego 
sztuki. Podobnie sprawa wygląda z identyfikowaniem w tekście ner-
wic. Jeśli dzieło bywa objaśniane tak jak nerwica, to znika grani-
ca mię dzy tymi dwoma zjawiskami, co jest sprzeczne ze zdrowym 
rozsąd kiem. Poza tym odszukiwanie w tekście kompleksu ojca lub 
matki oraz nerwic niewiele dopomaga w pojmowaniu sztuki, ponie-
waż procesy te dotyczą także osób nie będących poetami. Odpo-
wiada to mniej więcej zarzutom sformułowanym potem przez The-
odora W. Adorno w Teorii estetycznej. Podważa on już rozumienie 
sztu ki jako elementu „afirmacyjnie radzącego sobie z negatywnym 
doświad czeniem w ramach procesu wypierania”4. Wartość psycho-
analizy do strzega zresztą Adorno, tak jak i  Jung, w  tym, że „rzu-
ca ona światło na to, co w wewnętrznej sferze sztuki samo nie jest 
sztuką”5. Dotyczy to społecznych aspektów dzieła na równi z biogra-
fizmem.

Klaus-Ulrich Pech dowodzi w swojej Krytyce psychoanalitycznej 
teorii literatury i sztuki (Kritik der psychoanalytischen Literatur- und 
Kunsttheorie), iż Freud nie stworzył w  rzeczywistości teorii litera-
tury, jako że dzieła literackie służyły mu wyłącznie za ilustracje tez 
z obsza ru psychologii6. Krytykuje przy tym Johannesa Cremeriusa, 

3 C. G. Jung, Psychologia a alchemia, tłum. R. Reszke, Warszawa 1999, s. 24.
4 T. W. Adorno, Teoria estetyczna, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994,  

s. 16–17.
5 Ibidem, s. 17.
6 K.-U. Pech, Kritik der psychoanalytischen Literatur- und Kunsttheorie, Frankfurt 

am Main 1980, s. 29.

© Copyright by W
ydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika



191O PRZYSZŁOŚCI  PEWNEGO ZŁUDZENIA

który w swoich interpretacjach psychoanalitycznych stara się wyjaś-
niać za Freudem zjawiska literackie za pomocą nauki koncentrują-
cej się na psychice, a zarazem uwypukla tezę Adorna o sztuce jako 
„społecznej antytezie społeczeństwa”. Aby zatem poznać mechani-
zmy rządzące sztuką, trzeba sięgnąć także po elementy poznania 
różne od fenome nów psychicznych, a wychodzące również poza re-
guły przyjętych sto sunków międzyludzkich. Pech przyznaje jednak, 
że w miejscu, gdzie teoria Freuda wykracza poza „powierzchniowe 
fenomeny” psychiki i odwołuje się do głębszych mechanizmów za-
chowań, tam rozpoczy na się owocna współpraca psychoanalizy i li-
teraturoznawstwa7.

Pech przedstawia uproszczony schemat psychoanalitycznego po-
stępowania z dziełem sztuki. W myśl tych zasad interpretator wybie-
ra w tekście jedną postać, a ona zostaje symbolicznym ojcem, inna 
zaś jest matką. Nie zawsze wybór ten pokrywa się z płcią bohaterów, 
cho dzi raczej o przewagę pierwiastków żeńskich lub męskich. Pozo-
stałe postaci stają się braćmi, siostrami itd. wybranych bohaterów. 
Po podziale ról interpretator określa związki między postaciami, 
doszu kuje się w nich konfliktów edypalnych i wyjaśnia je za pomo-
cą psy choanalitycznych symboli. Na poparcie tego schematu Pech 
cytuje przykłady z  prac Petera von Matta, Theodora Reika, Lester 
R. Hiatta i innych, wska zując na ograniczenia ich metody. Dostrze-
ga je w: 1) mechanicznym przenoszeniu symboli na sytuacje i posta-
ci w tekstach, które pasują do schematów psychoanalizy, a pomijaniu 
tekstów „niewygodnych”, 2) sprowadzaniu problematyki utworów li-
terackich do sfery sek sualności i  wybiórczym traktowaniu zjawisk 
masowych (dostaje się zwłaszcza Peterowi von Mattowi za jego in-
terpretację Wilhelma Tella Friedricha Schillera, redukującą proble-
matykę społeczną do konkurowania bo hatera z ojcem i poszukiwa-
nia matki), 3) czynieniu z dzieł literackich tautologii psychoanalizy8.

Pierwszy z  zarzutów łatwo odeprzeć, nawet Freud nie twier-
dził przecież, że psychoanalizę można odnieść do wszystkich zjawisk 
w sztuce. Co więcej, nie przyznawał sobie kompetencji superarbitra 

7 Ibidem, s. 17.
8 Ibidem, s. 34.
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w kwestiach literaturoznawczych. Fakt, iż wykorzystywał sztukę do 
zo brazowania swoich teorii psychologicznych, nie oznacza jej zubo-
żenia, lecz jej wzbogacenie o nowe konteksty. Interpretacja tekstów 
literac kich w kategoriach symboliki edypalnej jest dodaniem kolej-
nego ogni wa sygnifikantów do obecnych szablonów interpretacyj-
nych.

Najpoważniejszy zarzut kryje się w  punkcie trzecim i  dotyczy 
m.in. analizy Lolity Nabokova, którą przeprowadził „mały freudysta”9 
Lester R. Hiatt w 1972 roku. Według Pecha Hiatt pokazuje powieść 
ja ko tautologię psychoanalizy. Nie jest to jednak zarzut dotyczący 
psy choanalitycznej metody interpretacji w ogóle, lecz ściśle określo-
nego przykładu, w przekonaniu Pecha oznaczającego nadinterpre-
tację. Freud nigdy nie uznawał literatury ani filozofii za inny rodzaj 
psycho analizy, widział w nich raczej odmienny sposób dochodzenia 
do podobnych wniosków – nie empirycznie, lecz intuicyjnie.

Nawet zaciekły „antyfreudysta” Jung przyznaje, że metoda Freu-
da ukazała historii literatury nowe kierunki poszukiwań tam, gdzie 
spe cyficzne cechy danego dzieła można łatwo odnieść do osobi-
stych prze żyć znanych z biografii artystów. Poza tym Freud odwołu-
je się do zdarzeń z wczesnego dzieciństwa i przedstawia dojrzewanie 
psychiki twórcy, co znacznie poszerza badanie filologiczne. Jednak 
w tym zna czeniu psychoanaliza dzieła sztuki nie różni się dla Jun-
ga od zwykłej analizy literacko-psychologicznej, z tym drobnym wy-
jątkiem, że wpro wadza do niej sferę seksualności i fizjologii, co czę-
sto oznacza „kata strofę dobrego smaku pod przykrywką nauki”10.

Według Junga psychoanaliza wykorzystuje sztukę do odkrywa-
nia u twórców wciąż tych samych mechanizmów psychicznych. Jed-
nak można je spotkać w  mniejszym natężeniu u  większości ludzi, 
stąd bie rze się monotonia psychoanalitycznych badań literackich. 
Jung twier dzi, że przypomina to trochę obdukcję mózgu Nietzsche-
go: pokazała ona, na co zmarł genialny filozof, ale nie odkryła ta-
jemnicy Zaratu stry11. Adorno uznaje natomiast, iż „w procesie arty-

9 Ibidem, s. 35.
10 C. G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, w: idem, 

Archetypy i symbole. Pisma wybrane, s. 359.
11 Ibidem, s. 360.
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stycznym nieświa dome odruchy są jedynie impulsem i materiałem 
pośród wielu in nych”12. Nie przeczy to zasadniczo tezom Freuda, 
bo przecież dostrzegał ograniczenia własnej metody. Taki sąd kłóci 
się wszakże z podejściem psychoanalityków w rodzaju Stekela, któ-
rzy całość pro cesów twórczych chcieliby zrównać z nerwicą lub pa-
ranoją.

Jung wskazuje na negatywny charakter treści nieświadomych 
od krywanych przez Freuda. Mają one rys infantylno-seksualny lub 
krymi nalny i dlatego nie są ujawniane otwarcie. Ale Jung krytyku-
je nazy wanie przez Freuda symbolami treści świadomych, pozwa-
lających domyślać się treści nieświadomych, gdyż uznaje je tylko 
za symptomy skrytych procesów. Symbol oznacza dla niego „próbę 
wyrażenia jakiejś rzeczy, dla której nie ma jeszcze żadnego pojęcia 
słownego”13. Jung ne guje także tezę Freuda, że nerwice polegają wy-
łącznie na wyparciu o charakterze seksualnym, co w istotny sposób 
zmienia rozumienie dzieł sztuki. Nie akceptuje przy tym twierdze-
nia, iż marzenia senne zawiera ją wyłącznie wyparte życzenia, skry-
wane przez cenzurę snu. Dla Junga nie da się stąd wprowadzić wnio-
sków na temat istoty dzieła sztuki, podobnie jak badacz gleby, na 
której wyrasta roślina, nie powie nam zbyt wiele o roślinie14. Zarów-
no sens dzieła, jak i istota rośliny kryją się wyłącznie w ich struktu-
rze, ta zaś na płaszczyźnie semantycz nej pozostaje w znacznej mie-
rze niezależna od wpływów zewnętrznych.

Jung wyróżnia dwa rodzaje sztuki. Pierwszy z nich uprawiają ar-
tyści od początku do końca świadomi zamysłu twórczego i konse-
kwentni w działaniu. Drugi rodzaj powstaje bez uprzedniego zamy-
słu, a dzieło zyskuje formę spontanicznie. Tożsamość autora ujawnia 
się w dziele bez jego całkowicie świadomego udziału i czasem wbrew 
je go samoocenie. Na przykład tekst literacki pokazuje czasem rze-
czy tak intymne i do tego stopnia szalone, że autor gotów byłby obu-
rzyć się na siebie samego. W tym wypadku artysta nie jest identycz-
ny z procesem twórczym, a znajduje się gdzieś „poniżej” dzieła jako 

12 T. W. Adorno, op. cit., s. 18.
13 C. G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, s. 361.
14 Ibidem, s. 364.
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jego medium. Jung powołuje się tutaj na Friedricha Schillera i jego 
podział na poe tów sentymentalnych i naiwnych. Pierwszych okreś-
la mianem intro wertyków, drugich nazywa ekstrawertykami. Dzie-
ła Schillera uważa za introwertyczne, natomiast drugą część Fau-
sta Goethego oraz Zaratustrę Nietzschego za przykłady nastawienia 
ekstrawertycznego, pełne go wewnętrznych sprzeczności.

W toku dalszych rozważań Jung przenosi punkt ciężkości z ar-
tysty na proces twórczy. Wskazuje przy tym pole zainteresowań psy-
chologii analitycznej, wracając do omówionego już podziału poetów 
na dwie grupy. Przedstawicielowi pierwszej z  nich może się tyl-
ko wydawać, że tworzy całkowicie świadomie, podczas gdy kieru-
ją nim skryte instynk ty. Podobnie poeta z drugiej grupy może uwa-
żać się za twórcę intuicyj nego i niezrównoważonego, a tymczasem 
inspirują go ściśle określone kryteria. Wypieranie czy iluzja orygi-
nalności świadczą w gruncie rze czy o potrzebie wyniesienia się po-
nad innych ze świadomością, że umożliwia to przejęcie funkcji to-
temu nowoczesnej kultury. Zapewne z  takichż względów również 
Adorno przesuwa punkt ciężkości w sztu ce z procesów wypierania 
na „fantazjowanie o wszechmocy”15. Jego zdaniem ten aspekt zni-
ka jednak wskutek tego, że sublimacja obecna w dziełach sztuki czy-
ni z nich, w myśl teorii Freuda, coś na wzór „na miastek zmysłowych 
impulsów”16, które dodatkowo zmienia praca snu. W tym sensie jest 
to teoria sprzeczna z  wywiedzioną od Kanta kry tyką filozoficzne-
go psychologizmu. Paradoksalnie Adorno dostrzega wspólny aspekt 
nauki Kanta i Freuda w ich „pryncypialnie subiektyw nym usytuo-
waniu sztuki między negatywnym i pozytywnym założe niem wła-
dzy pożądania”17.

Jung wskazuje na wyjątkowość popędu twórczego. Artysta two-
rzy często kosztem zdrowia i  szczęścia najbliższych, a  dzieło staje 
się dla niego rzeczą tłumiącą nawet instynkt samozachowawczy. Wi-
dać zatem, jak silnie nieświadomość potrafi oddziaływać na proces 
twórczy. Jung traktuje ten proces niczym żywą istotę obecną w du-

15 T. W. Adorno, op. cit., s. 19.
16 Ibidem, s. 21.
17 Ibidem, s. 22.
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szy człowieka. Na zywa go „kompleksem autonomicznym”, „osobną 
częścią duszy”, która żyje niezależnie od wartości obecnych w świa-
domości i  może za władnąć ego jako jego nadrzędna instancja18. 
Trudność polega na tym, że nastawienie danego poety do jego twór-
czości może mieć w  zależ ności od rodzaju dzieła charakter intro- 
lub ekstrawertyczny, dlatego wymaga indywidualizacji. Dodatkowo 
dzieło stworzone całkowicie świadomie może zawierać symbole nie-
dostępne zarówno dla twórcy, jak i  interpretatorów, jeśli na przy-
kład wykraczają one poza zdolność ludzkiego postrzegania znaczeń 
w danym punkcie czasowym. Wtedy symbole są elementem nieświa-
domości. Jung ma tu na myśli poetów, których odkrywa się nagle po 
latach i odczytuje na nowo. Przesłanie ich dzieł trafia wówczas na 
podatny grunt. Z tego względu czytelnik odczuwa, w opinii Junga, 
większą satysfakcję estetyczną podczas lek tury dzieła otwarcie nie-
symbolicznego, gdyż doznaje większego poczu cia harmonii niż to 
oferowane przez tekst symboliczny19. Jung musiał się zresztą zmagać 
z  tymi dwoma sprzecznymi instynktami twórczymi. Z  jednej stro-
ny starał się pisać racjonalnym językiem o  symbolicznych aspek-
tach ludzkiego życia, z  drugiej dawał upust swo jej potrzebie sym-
bolizmu w  życiu prywatnym. Wystarczy tutaj wspo mnieć o  wieży 
mieszkalnej w Bollingen nad Jeziorem Zuryskim, którą Jung zbudo-
wał w 1923 roku. Mury wieży pokrywają symboliczne pła skorzeźby 
i inskrypcje.

W dalszych rozważaniach Jung stwierdza, iż przypisywanie sztu-
ce sensu, jak czynił to do tej pory, może się okazać z gruntu fałszy-
we. Sztuka nie musi czegokolwiek oznaczać, bywa też, iż znaczy zgo-
ła coś innego, niż sobie wyobrażamy. Być może sztuka po prostu 
jest, a nie znaczy. Istnieje jako piękno, to wystarczy, bez konieczno-
ści doszuki wania się w nim sensu. Możliwe również, że znaczenie 
jest interpreta cją umysłu doszukującego się wszędzie sensów. W ob-
rębie sztuki da się to przyjąć za dopuszczalną prawdę, jednak przy 
badaniu związku między procesami twórczymi a  literaturą nie na-
leży zakładać, iż nie ma w tych związkach sensu, bo jego poszuki-

18 C. G. Jung, O stosunku psychologii analitycznej do dzieła poetyckiego, s. 367.
19 Ibidem, s. 370. 
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wanie również stałoby się bez celowe. Aby jednak poznać istotę tych 
procesów, trzeba wykroczyć po za twórczość i spojrzeć na nią z szer-
szej perspektywy. Wtedy fe nomen tworzenia zyska sens w powiąza-
niu z zewnętrznymi faktami.

Jung powraca do idei dzieła sztuki jako autonomicznego komple k- 
su, który rozwija się w  nieświadomości i  dopiero w  sprzyjających 
okolicznościach staje się częścią świadomości20. Mimo to nie podle-
ga jej kontroli, ona go jedynie rejestruje. Jung widzi tutaj związek 
między autonomicznym kompleksem jako dziełem sztuki a  takim 
sa mym kompleksem odniesionym do nerwic. Natchnienie twórcy 
ma wiele wspólnych cech ze stanem chorobowym, lecz nie jest z nim 
iden tyczne. Każdy popęd zawiera cechy autonomicznego komplek-
su, ale dopiero natężenie i rosnąca skala cierpienia czynią zeń zja-
wisko cho robowe. U twórcy pojawia się wówczas apatia lub nawet 
dochodzi do powrotu infantylizmu i  degeneracji. Sfera popędowa 
bierze górę nad etyką. Owo przenikanie elementów nieświadomości 
do świadomości odbiera tej drugiej energię, co wzmacnia znaczenie 
kompleksu autono micznego.

Zapewne wbrew intencjom Junga w toku tego rozumowania na-
stępuje utożsamienie istoty sztuki z istotą religii. Wiąże je niepozna-
walność, która nadaje religii wymiar estetyczny, a sztuce – kultowy. 
Freu dowskie podejście do sztuki było próbą syntezy fenomenów 
estetycz nych i procesów nieświadomości w ramach zależności mię-
dzy fikcyjnymi bohaterami i  powtarzalnymi zjawiskami psychicz-
nymi. Jung wyrzeka się świadomie tej psychologizacji fenomenów, 
czyniąc z nich jednak rzeczy same w sobie – zbyt idealistyczne i kan-
towskie, aby mogły zadowolić takich estetów, jak Adorno.

Jung zastanawia się, do którego pierwotnego tła zbiorowej nie-
świadomości należy odnieść obraz rozwinięty w danym dziele sztu-
ki21. W pierwszej kolejności uwzględnia tu dzieła symboliczne, ich 
źródła tkwią jednak nie w  indywidualnej nieświadomości twórcy, 
lecz w czymś na wzór nieświadomej mitologii, a jej obrazy składa-
ją się na wspólne dziedzictwo całej ludzkości. Jung nazywa je właś-

20 Ibidem, s. 373.
21 Ibidem, s. 374.
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nie zbioro wą nieświadomością i odróżnia je od zdarzeń indywidual-
nych – te ule gają wyparciu i mogą stać się przedmiotem interpretacji 
Freudowskiej.

Objaśnianie marzeń sennych, a  więc i  baśni, koncentruje się 
u  Freu da na konflikcie między poznaną w  dzieciństwie najwyższą 
instancją moralną a bolesnym wypieraniem myśli, które jej przeczą. 
U Junga symbolika snu spełnia raczej funkcję pouczającą, natomiast 
traci na zna czeniu seksualny wymiar przedmiotów o kształtach fal-
licznych i wklę słych. Dla Junga metaforyczny język snów jest „ar-
chaicznym reliktem”, możliwym do objaśnienia za pośrednictwem 
mitologicznych treści. Ważną rolę odgrywa w nich brak, zwłaszcza 
w związku między tzw. au tonomicznym kompleksem a występowa-
niem bólu w sztuce. Rozwijające się początkowo w sposób nieświa-
domy fantazje tracą nagle auto nomię, gdy stają się bezwiednie cząst-
ką świadomości. Kompleks twór czy to dla Junga wariant kompleksu 
autonomicznego, jednak cierpienie i choroba nie muszą być jego ko-
niecznym skutkiem. Jung przeczy w ten sposób tezie Freuda, że sztu-
ka jest w gruncie rzeczy manifestem arty stycznej nerwicy, najczęś-
ciej o podłożu seksualnym.

Zbiorowa nieświadomość nie istnieje jako wartość identycz-
na w każdym człowieku, gdyż nie istnieją wrodzone wyobrażenia. 
Ozna cza raczej idee, które przejawiają się w  dziełach jako zasady 
regulują ce strukturę dzieła. Tylko spojrzenie wstecz pozwala roz-
poznać pier wotny obraz, skryty za jawną treścią dzieła. Ten obraz, 
zwany inaczej archetypem, jest np. człowiekiem lub procesem po-
wracającym wielo krotnie w  danej historii. Jung uznaje go za figu-
rę mitologiczną, na do brą sprawę sumę wielu indywidualnych do-
świadczeń kolejnych przod ków. Zbiorowe wyobrażenia są dla Junga 
ideałami, które stanowią warianty archetypów22. Proces twórczy po-
lega na nieświadomym ożywianiu archetypów i ich rozwijaniu aż do 
formy skończonego dzieła. Chodzi o przetłumaczenie języka pier-
wotnych obrazów na język współczesny, bo kolejne kierunki w sztu-
ce, choćby romantyzm, zysku ją na znaczeniu, gdy panuje atmosfera 

22 Ibidem, s. 375.
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duchowa sprzyjająca ożywieniu określonych archetypów nieświado-
mości.

Pech stwierdza, że Freud nie wyprowadził swoich podstawowych 
pojęć, jak kompleks Edypa, narcyzm itd., z literatury, lecz posłuży-
ła mu ona jedynie do potwierdzenia uzyskanych wcześniej wyników. 
W tym sensie literatura nie jest przedmiotem zainteresowań litera-
turoznawczych psychoanalizy, ale jedynie jednym z przykładów ilu-
strujących zjawiska psychologiczne. Według Pecha w analizie noweli 
Jensena nie chodzi Freudowi o  kwestie estetyczne, tylko o  szaleń-
stwo i marzenia senne23. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, iż bu-
dowana przez Freu da interpretacja okazuje się w istocie estetyką ne-
gatywną. Wykorzystu je ona dzieło sztuki do zilustrowania procesów 
psychicznych, ponieważ dzieło to dopuszcza w warstwie intertekstu-
alnej taki sposób jego od czytania. W odróżnieniu od jakichkolwiek 
prób zamiany sztuki w tautologię psychoanalizy tekst Freuda nie po-
dejmuje kwestii formy i ga tunku dzieła. Freud przyznaje to zresztą, 
a jego estetyka negatyw na jest czymś w rodzaju estetyki bólu, który 
wyraża się w symbolach sztuki jako jedyny stały czynnik wszelkich 
procesów sprawczych. Pod tym pojęciem należy rozumieć zarów-
no proces twórczy, jak i  dzia łania postaci w  obrębie fikcyjnej rze-
czywistości. Nie chodzi natomiast o rzekomo „nieuleczalny” biogra-
fizm psychoanalitycznej metody ba dań nad literaturą, bo został on 
już rozpoznany i poddany twórczej kry tyce m.in. przez Janinę Chas-
seguet-Smirgel w 1962 roku24.

Wydaje się, że wartość psychoanalizy dla badań literaturo-
znawczych nie polega obecnie na olbrzymiej liczbie analiz tekstów 
najwięk szych twórców literatury światowej, ukazujących się bądź 
w formie książkowej, bądź w rubrykach takich czasopism, jak „Inter-
nationale Zeitschrift für Psychoanalyse”. Znaczna większość z nich 
oznaczała nie tyle zamianę dzieł sztuki w tautologię psychoanalizy, 
ile to, że stały się tautologią pism Freuda. W dodatku często wiąza-
ła się z nimi skłonność do popularyzacji psychoanalizy za wszelką 

23 K.-U. Pech, op. cit., s. 47.
24 Por. H.-J. Hahn, Psychoanalytische Literaturinterpretation als Leseerlebnis und 

Texthermeneutik. Zu den Erzählungen von Felicitas Hoppe, w: „Convivium. 
Germa nistisches Jahrbuch Polen“, Bonn 2000, s. 71.
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cenę i uwznioślania jej poprzez zajmowanie się największymi bądź 
po prostu najbar dziej popularnymi utworami literatury światowej. 
Gdy ich zasób uległ wyczerpaniu, ujawniła się trywialność tej meto-
dy postępowania. Przy pominało to nieco malowane na potrzeby jar-
marku kopie zachodów słońca Carusa, które straciły na zawsze swo-
ją oryginalność i świeżość.

Psychoanalityczne interpretacje powielały schemat trójkąta: au-
tor – tekst – psychoanaliza, obce im były powiązania intertekstu-
alne, dia log tekstów lub innych dzieł sztuki, pokazany przez Freu-
da np. w pra cy o Mojżeszu Michała Anioła. W tym sensie były, one 
z drobnymi wy jątkami, nie interpretacjami literaturoznawczymi no-
wych dzieł, lecz interpretacjami „psychoanalitycznego romansu” au-
torstwa Freuda. Od krywanie symboli marzeń sennych u  Tołstoja, 
Goethego, Jean Paula, Marka Twaina, Rousseau i  innych oznacza-
ło wciąż tę samą ilustrację bardziej hermetycznego „romansu psy-
choanalitycznego” Freuda za pomocą popularnych i  w  rezultacie 
bardziej egalitarnych poetyk. Dlatego sięgano chętniej do literatu-
ry starszej, z czasem elementu zbiorowej świadomości. Należy zatem 
zadać sobie dwa pytania: 1) Czy warto dziś czytać pisma Freuda wią-
żące psychoanalizę z literaturą i ogólnie ze sztuką? 2) Na czym pole-
ga obecne powiązanie między psychoana lizą a literaturą?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prostsza. Teksty Freu-
da są na pisane językiem mitopoezji, jak twierdzi Jean Starobinski. 
Jego obrazo wość i umiejętność operowania pojęciami zapożyczony-
mi z filozofii, antropologii, estetyki i  innych dziedzin nauki dowo-
dzi wielkiej wyo braźni Freuda. Wrażenie niezwykłej sugestywności 
jego dzie ła udziela się czytelnikowi, który otrzymuje do ręki swoistą 
wizualiza cję procesów skrytych w nieświadomości. Eseistyczny cha-
rakter pism Freuda o literaturze i sztuce nadaje im walor nowoczes-
nych rozpraw z  pogranicza nauki i  sztuki, współczesnemu czytel-
nikowi znanych cho ciażby z dzieł Umberta Eco. Listę zalet zamyka 
wreszcie intymność tekstów Freuda, zawarta w nich problematyka 
dotyczy przecież nie tyl ko dzieł, ich bohaterów i  twórców, ale tak-
że psychiki każdego czytel nika. Być może ów trzeci aspekt decyduje 
o sile przyciągania zwolen ników i adwersarzy psychoanalizy, jakiej 
nie ma żadna inna metoda literaturoznawcza. Dodatkowo psycho-
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analiza i jej zakamuflowana obecność w zdialogizowanych tekstach 
daje pole do popisu poza sferą interpretacji tzw. kanonu literatury, 
ponieważ, jak pisze Jung, „dzieła o najbardziej wątpliwej wartości li-
terackiej psychologom często wyda ją się szczególnie interesujące”25.

Pytanie drugie dotyczy przydatności psychoanalizy dla współczes-
nego filologa ery postpsychoanalitycznej. Z tego powodu musi brać 
pod uwagę fakt, że zbiorowa świadomość, a w ślad za nią także litera-
tura i sztuka, wchłonęły mitojęzyk psychoanalizy. Stał się on łatwym 
do zidentyfikowania i oczywistym artefaktem. Jednak literaturę lat 
osiem dziesiątych i  dziewięćdziesiątych, a  zwłaszcza jej tendencje 
postmoder nistyczne, można słusznie podejrzewać o manipulowanie 
symboliką psychoanalityczną, o kreowanie wizji literatury naiwnie 
popularnej, która w rzeczywistości wyraża cynizm ery postpsycho-
analitycznej. Zamiast egalitarnej rozrywki proponuje bowiem często 
grę mitojęzykiem Freuda.

Ten cynizm wynika z ambiwalencji dzieła skrywającego mechani-
zmy recepcji egalitarnej i zarazem elitarnej. W tym sensie odczytywa-
nie go za pomocą klasycznej metody psychoanalitycznej, szczególnie 
uwzględniającej aspekt biograficzny, wydaje się przedsięwzięciem ry-
zykownym. O wiele lepszym rozwiązaniem jest odszukiwanie teks-
tów, w których psychoanaliza uległa internalizacji i stała się przed-
miotem re fleksji estetycznej. O  ile wcześniej zapożyczyła pojęcia 
z literatury i in nych nauk, o tyle teraz trafiła ponownie do literatu-
ry. Jednak takie sa me pojęcia nie są już tymi samymi pojęciami: kon-
tekst stworzony przez Freuda na zawsze pozbawił je niewinnej jed-
noznaczności.

Freud kończy swoją pracę Przyszłość pewnego złudzenia przewrot-
ną myślą: „Nie, nasza nauka nie jest złudzeniem, złudzeniem jednak 
byłoby wierzyć w to, że to, czego ona nam dać nie może, otrzymamy 
gdzie indziej”26. Największe złudzenie Freuda polegało na przekona-
niu, iż nikt nie sięgnie po jego teksty jako po „psychoanalityczny 
ro mans”, wszak się go wyparł. Tymczasem stało się inaczej i  sztu-

25 C. G. Jung, Psychologia i literatura, w: idem, Archetypy i symbole. Pisma wybra-
ne, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 381. 

26 S. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, w: idem, Kultura jako źródło cierpień, 
tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 153.
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ka wchłonęła psychoanalizę, która kiedyś wyłoniła się z  jej ułudy. 
Nie zmazało to grzechu pierworodnego „romansu” psychoanalizy 
ze sztu ką, prowadzącego do odkrycia wielu pięknych mitów w zwy-
kłym czło wieku. Wskutek tej „niezawinionej” winy Freuda już ni-
gdy Edyp nie będzie jedynie tragicznym bohaterem sztuki Sofoklesa.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Liebesroman von Freud und Gradiva.  

Betrachtungen über die Psychoanalyse

Die vorliegende Monographie beschreibt die Texte von Sigmund 
Freud wie literarische Kunstwerke. Diese Tendenz hat ihren Ur-
sprung in der Geschichte des Goethe-Preises, den der Begründer 
der Psychoanalyse für seine Errungenschaften in der schöngeistigen 
Literatur bekommen hat. Der Text beginnt mit Betrachtungen über 
die Quellen der Psychoanalyse in der Sprache der Mythen und der 
Kunst, was die psychoanalytische Theorie eher in eine von Jean 
Starobinski postulierte Mythopoesie als eine moderne empirische 
Wissenschaft verwandelt. Die Psychoanalyse wird eine einzigartige 
Selbst beschreibung, denn die Psyche interpretiert hier sich selbst. 
Das veranschaulichen am Anfang literarische Beispiele aus der 
Abhandlung Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. Einen 
märchenhaften Charakter der Theorie der Traumdeutung und 
der Theorie der Triebe zeigen Hinweise auf romantische Quellen: 
Friedrich Schlegels und Novalis’ Versuche, eine neue Mythologie 
zu bilden.

Ein Knotenpunkt der Gesamtanalyse von Freudschem Werk 
wird im zweiten Kapitel sein später und unvollendeter Text Abriß 
der Psychoanalyse, der vermuten läßt, daß in dem fehlenden Teil 
vielleicht ein Abriß der psychoanalytischen Ästhetik dargestellt wer-
den sollte. Ein phänomenologischer Charakter der drei psychischen 
Instanzen: des Ich, des Es und des Überich führt zu der These, daß 
sie im Werk von S. Freud eine Art totemische Gottheiten sind, die 
klassische Psychoanalyse später in literarischen Texten sucht. Die 
Psychoanalyse findet sie in Romanhelden, ihre Be ziehungen betrach-
tet sie im Kontext der Libidoenergie, die diese Helden durchdringt. 
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Von diesem Standpunkt aus scheint das Es die wichtigste Kategorie 
der Psychoanalyse zu sein. Das Es hat eine triebhafte Natur, die in 
Märchen einen allumfassenden Pananimismus bedeutet. Wegen sei-
nes destruktiven Einflusses auf das Leben des lite rarischen Helden 
ist der Götze „Es“ ein Element der negativen Ästhetik, oder, wie das 
Karl Heinz Bohrer sagen könnte, eine ästhetische Negativität der 
Psychoanalyse als Theorie der Kunst.

In diesem Punkt überschreitet das Werk von Freud die Katego-
rien des Guten und Bösen zugunsten der Götzen des menschlichen 
Unbewußten, die sich nicht mehr kon trollieren lassen, das heißt 
des Todestriebes und des Eros. Das dritte Kapitel der Arbeit über 
Freud knüpft an dieses Motiv in Betrachtungen über die Quellen des 
Narzissmus der Künstler und die Beziehungen zwischen Trieb und 
Begeisterung an. Besonders wichtig wird hier die Betonung der Be-
ziehung zwischen dem Geistigen, Erhabenen und dem Sinnlichen, 
Physiologischen. Die Psychoanalyse bedient sich in der Beschrei-
bung dieser Erscheinung der Verdichtungs- und Verschiebungsme-
thode, wobei einzelne Heldengruppen in Freuds Werk neurotischen 
Patienten aus seiner psychoanalytischen Praxis entsprechen.

Ein Schlüsseltext zum Thema Literatur und Psychoanalyse bil-
det Freuds Abhandlung Der Dichter und das Phantasieren. In dem 
vierten Kapitel des Liebes romans von Freud und Gradiva wird sie 
sowohl mit Theorien von Wilhelm Stekel, die einige Beziehungen 
zwischen Poesie und Neurose betreffen, als auch mit Elias Canettis 
Betrachtungen über die Abhängigkeit des Genies-Neurotikers und 
der Masse verbun den. Die Mythologisierung dieses Motivs überträgt 
die Betrachtungen auf das Niveau des Ödipuskomplexes und der 
Sexualität von Leonardo da Vinci, der in dem „psycho analytischen 
Roman“ von Freud zu einem archetypischen Künstler wird.

Das fünfte Kapitel des Liebesromans von Freud und Gradiva weist 
daraufhin, daß Freud auf ähnliche Art und Weise die Psychoanalyse 
der Künstler, fiktiver Helden und seiner Patienten durchfuhrt. Die-
ses Kapitel umfaßt die Betrachtungen aus Freuds Abhandlungen zu 
Goethe, Dostojewski, ihren „Tagträumen“, deren Quellen Freud in 
der frühen Kindheit und dem Ödipuskomplex sucht. Die Künstler 
als Helden des „Familienromans“ wiederholen immer wieder diesel-
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be Variante der psychoanalytischen Poetik, was in Freuds Werk die 
Grenze zwischen lebenden abwesenden Menschen, und toten, aber 
im Text existierenden Helden verwischt. Die Fiktion erreicht ihren 
Höhepunkt in dem sechsten Kapitel, das Freuds Interpretation der 
Gestalten aus der Novelle von Wilhelm Jensen Gradiva umfasst. Sie 
werden nämlich wie tatsächliche Patienten behandelt. Freud fuhrt 
dabei die Spannung ein, er wählt literarische Metaphern und mär-
chenhafte Elemente der Theorien der Triebe und der Traumdeutung, 
was aus Jensens Helden eine Person macht, die in zwei Welten lebt, 
das heißt in zwei literarischen Fiktionen. Der Liebesroman von Freud 
und Gradiva sucht auch Ähnlichkeiten zwi schen der psychoanaly-
tischen Poetik und Symbolen des Unbewussten im Werk von Ernst 
Theodor Amadeus Hoffmann und Joseph Eichendorff.

Das nächste Kapitel des Liebesromans umfasst die Betrachtungen 
über das Un heimliche, das in der Psychoanalyse ein Doppelgänger 
verkörpert. Diese Gestalt hat Freud von Otto Rank und der Traditi-
on der deutschen Romantik als die Kehrseite des Ich übernommen. 
In seiner Abhandlung Das Unheimliche entwickelt Freud zwei Per-
spektiven der Erzählung: die erste enthält die Zusammenfassung des 
Werkes von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann Der Sandmann und 
die Analyse unheimlicher literarischer Gestalten, die andere betrifft 
den neurotischen Helden in Freuds „Roman“, der in einer paralle len 
Welt lebt und neben der Rolle eines Patienten auch eine ästhetische 
Funktion erfüllt, indem er die Erzählung spannender macht.

Das achte Kapitel bezieht sich auf Freuds Interpretation der 
dramatischen Kunst, die Klassifizierung des Trauerspiels, die ästhe-
tische Negativität der Psychoanalyse in der Auffassung des „Famili-
enromans“, die Neigung der Psychoanalyse zu dem Genuß fremden 
Leides auf der Bühne. Freud sucht den Ursprung dieser Lust in 
einem unbe wussten Schuldbewusstsein und in der Sehnsucht nach 
irgendwelcher Strafe, was aus ödipalen Konflikten resultiert. Eine 
logische Reihenfolge dieser Gedanken führt von der Traumdeutung 
über Psychopathische Personen auf der Bühne bis zu dem Motiv 
der Kästchenwahl und der Märchenwelt, in der psychoanalytische 
Begriffe in sinnliche Figuren, Gestalten, Mythen verwandelt wer-
den. In diesem Moment erscheinen wieder zwei Perspektiven der 
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Erzählung, die den literarischen Helden und Patienten verbinden. In 
beiden Fällen geht es um ein Schuldbewusstsein und einen Versuch, 
diese Schuld in der Krankheit oder in der Kunst zu rationalisieren.

Die letzten drei Kapitel überschreiten die Grenzen der Texte von 
Freud und besprechen die Errungenschaften von Friedrich Nietz-
sche, Bruno Bettelheim, Friedrich von der Leyen, Eugen Drewer-
mann und Carl Gustav Jung. Im neunten Kapitel handelt es sich um 
einen Nietzsche-Komplex bei Freud, das heißt um eine Distanz, die 
Freud immer zeigte, wenn man auf wahrscheinliche Ähnlichkeiten 
zwischen seinem Werk und ausgewählten Motiven der Texte von 
Nietzsche hinzuweisen versuchte. Es han delt sich vor allem um das 
Motiv des Todestriebes und den Eros, die Beziehung zu Gott, die 
Ästhetik des Negativen, insbesondere dort, wo der philosophische 
und psycholo gische Diskurs durch den Stil eines Essays, Romans 
oder Liebesromans ersetzt wird. Andere Ähnlichkeiten in der Poetik 
erscheinen in der Idee der ewigen Wiederkehr und der Zwangsneu-
rose, die bei Freud nicht nur ein Gegenstand der Analyse, aber die 
Methode der Analyse selbst werden. Daraus resultiert vermutlich 
die Tendenz in der Psychoanalyse, Märchen zu interpretieren, 
wo die Wiederholungen und der psycholo gische Charakter des 
unbewussten Zwangs eine sinnliche Form der literarischen Helden 
haben. Das verbindet die Psychoanalyse und ihre Vorstellung der 
Wunscherfüllung der ganzen Menschheit bei Eugen Drewermann 
und Bruno Bettelheim mit der Archetypentheorie von Carl Gustav 
Jung. Der „psychoanalytische Roman“ wird ein „psychoanalytisches 
Märchen“, das seine mythologisierte Sprache bei der Analyse der 
Mythen in Märchen verwendet. Dann wird das auf bewusste und 
unbewusste Konflikte der Kindheit der ganzen Menschheit, bzw. 
ihres Mythos, übertragen. Diese Betrach tungen werden an Beispiel 
der Märchenanalysen aus Bruno Bettelheims Werk Kinder brauchen 
Märchen dargestellt.

Das letzte Kapitel des Liebesromans von Freud und Gradiva 
setzt sich mit der Kritik der Psychoanalyse auseinander. Wissen-
schaftliche Aspekte der Freudschen Lehre verlieren an Bedeutung, 
wenn wir Freuds Werke nicht mehr wie einen wissenschaftlichen 
Diskurs, sondern wie ein sprachliches Kunstwerk, wie einen „psycho-
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analytischen Roman“ lesen. Die Psychoanalyse bekommt dann eine 
Chance, weiter zu dauern, obwohl ihre wissenschaftlichen Theorien 
oft negiert werden. Sie wird der nächste Mythos der Kultur, der so-
wohl die Kunst als auch die Religion ihrer Unschuld beraubt, ohne 
jedoch seine eigene Illusion zu überwinden.
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