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Wprowadzenie 

 Słynne stało się twierdzenie Freuda, z e psychoanaliza zalicza 

się obok wychowywania i rządzenia do zawodo w niemoz liwych, 

„niemoz ebnych”, kto re z go ry skazane są na  niesatysfakcjonujące wyniki 

(Freud, 1937/2007, s. 346). Jednak pytanie o moz liwos c  praktykowania 

psychoanalizy nalez ałoby wspo łczes nie postawic  w sposo b znacznie 

bardziej radykalny. Warunki społeczne, w kontrze do kto rych powstała 

psychoanaliza, podlegają obecnie gruntownej transformacji, co zdaje 

się podwaz ac  same jej fundamenty. 

 Jednym z dominujących sposobo w recepcji psychoanalizy jest 

odczytanie jej w duchu projektu emancypacyjnego, w szczego lnos ci 

przez autoro w reprezentujących tzw. szkołę frankfurcką takich 

jak Marcuse (1998) czy Ju rgen Habermas (1972). Uzasadnienia dla takiej 

 
1 Praca naukowa finansowana ze s rodko w budz etowych na naukę w latach 2016-
2020, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”. 
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interpretacji znalez c  moz na zresztą w wielu miejscach dzieła samego 

two rcy psychoanalizy. Zdaniem Freuda psychoanaliza poza funkcją 

terapeutyczną niesie ze sobą ro wniez  nierozerwalnie funkcję krytyki 

„szkodliwych” złudzen  i ideało w społecznych tłumiących popędy 

indywiduo w, co przekłada się na występowanie neurotycznego 

cierpienia w społeczen stwie (Freud, 1908/1998, 1910/2007). 

W tym sensie proces psychoanalityczny moz na by rozumiec  

jako stopniowe poddawanie w wątpliwos c  norm zinternalizowanego, 

represyjnego autorytetu społecznego stanowiącego z ro dło wyparcia 

i w konsekwencji nerwicy. Celem praktyki byłoby więc ro wniez  

zwiększenie autonomii i zdolnos ci do samostanowienia podmiotu. Ujęta 

z tej perspektywy psychoanaliza byłaby innymi słowy teorią 

zniewolonego, poddanego represji społeczen stwa, kto re potrzebuje 

jej jako terapii. 

 Czy nie jest to w takim razie projekt, kto ry wspo łczes nie zdaje 

się tracic  na aktualnos ci? Krytykowaną przez Freuda wiktorian ską 

moralnos c  i pruderię wspo łczes nie w znacznej mierze wyparł 

permisywny hedonizm, stanowiący raczej afirmację niz  potępienie sfery 

popędowej. Moz na by zaryzykowac  nieco prowokacyjne stwierdzenie, 

z e krytyczny potencjał psychoanalizy niemal całkowicie zanika wraz 

ze zniesieniem dotychczasowej kulturowej represji. Radykalnej krytyce 

poddano wszelkie formy autorytetu społecznego, kto re jes li nie zanikły 

to przynajmniej straciły siłę powszechnie obowiązujących, takie 

jak religia, tradycyjna moralnos c , czy wywodzący się z protestantyzmu 

etos pracy, chłodnej kalkulacji i samokontroli. (Bauman, 2008, Lasch, 

2019, Taylor, 2002). Czy oznaczałoby to, z e wspo łczesne społeczen stwo 

przestało potrzebowac  psychoanalizy, bo zrealizowało 

psychoanalityczną utopię zbiorowej „terapii” i wyleczyło się ze swojej 

nerwicy? 
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 Moz na by uznac  to za swoistą psychoanalityczną dobrą nowinę, 

o ile tak przedstawione przemiany społeczne przełoz yły 

się na rzeczywistą redukcję opisanego przez Freuda „Unbehagen in der 

Kultur”, cierpienia w kulturze. To jednak nie zmniejszyło się, a wiele 

wskazuje na to, z e zintensyfikowało się i przybrało nowe formy. 

Klinicys ci zas wiadczają o obserwowanych zmianach w praktyce 

klinicznej, gdzie obok klasycznych zaburzen  nerwicowych coraz częs ciej 

spotyka się tzw. zaburzenia osobowos ci, najczęs ciej typu narcystycznego 

i borderline (Lasch, 2019). Dodac  nalez y znaczny wzrost występowania 

ro z nego rodzaju uzalez nien , w tym tych nowego typu – uzalez nien  

od zakupo w, Internetu czy pornografii. Ponadto według danych WHO 

moz emy mo wic  wspo łczes nie o epidemii depresji na skalę s wiatową. 

(Mathers, Fat, Boerma, 2008, WHO, 2017) 

 Jeden z najbardziej popularnych, ufundowanych 

na psychoanalizie modeli teoretycznych, kto ry Michel Foucault okres lił 

mianem „hipotezy represji” (Foucault, 2010, s. 19), okazuje się więc byc  

nieadekwatny dla opisu i wyjas nienia wspo łczesnych form cierpienia, 

a co za tym idzie przemian społecznych, kto re je wywołały. Jes liby 

rozumiec  teorię Freuda jako nierozerwalnie powiązaną z „hipotezą 

represji” to niewątpliwie okazuje się ona nieaktualna. Z drugiej jednak 

strony trudno wyobrazic  sobie niepsychoanalityczną teorię, kto ra byłaby 

w stanie poddac  analizie wspo łczesne formy cierpienia psychicznego, 

kiedy z perspektywy s wiadomos ci jednostki nie sposo b mo wic  

o działaniu z adnej represyjnej siły, a raczej o swobodnym działaniu 

zgodnie z logiką permisywnego hedonizmu. Masowe występowanie 

wspo łczes nie specyficznych rodzajo w cierpienia psychicznego 

nie pozwala odwołac  się jedynie do modeli teoretycznych doszukujących 

się przyczyn zaburzen  psychicznych w genetyce czy pewnych 

nieadaptacyjnych schematach poznawczych stosowanych przez 
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indywiduum. Poprzestanie na tego rodzaju wyjas nieniach byłoby 

w istocie „prywatyzacją” cierpienia, kto re niewątpliwie powinno 

byc  rozpatrywane ro wniez  w  wymiarze społecznym i politycznym 

(Fischer, 2010, s.19) Nalez ałoby więc odwołac  się do teorii 

psychoanalitycznej, kto ra uwzględniając wagę proceso w 

nies wiadomych, nie wiązałaby logiki ich działania z koniecznos cią 

występowania bezpos redniej kulturowej represji, a byłaby jednak zdolna 

do uwzględnienia czynniko w społeczno-kulturowych dla genezy 

wspo łczesnego cierpienia psychicznego. 

 Za jedną z pro b przeprowadzenia takiej psychoanalitycznej 

analizy kultury wspo łczesnej moz na uznac  „Kulturę narcyzmu” Lascha, 

opartą w znacznej mierze na pojęciach zaczerpniętych z psychoanalizy 

kleinowskiej (Lasch, 2019, s. 65-68), kto ra zamiast społecznej represji 

akcentuje raczej indywidualny, wewnątrzpsychiczny konflikt pomiędzy 

popędami erotycznymi i agresywnymi. Stanowi to jednak pozorne 

rozwiązanie teoretycznych trudnos ci, poniewaz  wychodzący 

od indywidualnej psychologii język teorii Melanii Klein z trudem daje 

się połączyc  z socjologicznymi analizami Lascha. Nie sposo b tutaj 

ro wniez  nie wspomniec  o psychoanalitycznych pro bach interpretacji 

kultury wspo łczesnej przez odwołującego się do psychoanalizy 

lacanowskiej Slavoja Z iz ka (2001). Jednak oparte na formalistycznej 

teorii Lacana i filozofii Hegla analizy słowen skiego filozofa dostarczają 

jedynie bardzo abstrakcyjnego modelu teoretycznego stosowanego 

przede wszystkim do interpretacji zjawisk popkultury, a w nikłym 

stopniu konkretnej psychologicznej charakterystyki wspo łczesnego 

podmiotu jako konstytuowanego przez otaczające go s rodowisko 

społeczne. 

 Czy teoria Freuda nie została jednak porzucona w tym punkcie 

zbyt pochopnie? Niewątpliwą zaletą koncepcji Freudowskiej jest 
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zdolnos c  do uwzględnienia w konkretnym opisie psychologicznym 

wspo łkonstytuujących podmiot czynniko w społeczno-kulturowych 

w ramach spo jnego modelu teoretycznego. Freud nie redukuje bowiem 

swojej teorii do opisu jednostkowej psychologii, z drugiej jednak strony 

buduje ją w oparciu o opis konkretnych interakcji jednostki ze s wiatem 

społecznym i ich wpływu na rozwo j osobowos ci bez odwołania 

do nadmiernie abstrakcyjnych koncepto w. Ponadto szczego łowa analiza 

pism two rcy psychoanalizy pozwala  dostrzec, z e raz ącym 

uproszczeniem jest utoz samienie trzonu teorii Freuda z „hipotezą 

represji”. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, z e  teoria Freuda 

w jej po z nej, dojrzałej formie znacząco wykracza poza model związany 

z „hipotezą represji” i potencjalnie moz e stanowic  przydatne 

konceptualne narzędzie słuz ące do analizy ro wniez  wspo łczesnego, 

nierepresyjnego społeczen stwa i konstytuowanej przez nie formy 

podmiotowos ci. 

 

„Hipoteza represji” we wczesnej teorii Freuda 

 Freudowska psychoanaliza bywa często przedstawiana 

jako nierozłącznie powiązana z „hipotezą  represji”, jednak analiza 

historii rozwoju teorii Freuda wskazuje, z e ten rzekomo konieczny 

związek nie występował ani w wyraz nej formie w początkach teorii 

psychoanalitycznej ani w jej po z nej wersji. 

 W gruncie rzeczy dopiero opublikowany w 1908 roku (a więc 

juz  w okresie rozkwitu teorii psychoanalitycznej) artykuł „Kulturowa 

moralnos c  seksualna a wspo łczesna nerwowos c ” (Freud, 1908/1998) 

moz e byc  uznany za w pełni oparty na włączeniu „hipotezy represji” 

do teoretycznego gmachu psychoanalizy. „Hipoteza represji” staje 

się w nim wręcz paradygmatem mys lenia o relacji pomiędzy 

nerwowos cią jednostki, a oddziaływaniem kultury wobec 
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jej seksualnos ci. Zdaniem Freuda wpływ kultury na występowanie 

zaburzen  nerwicowych moz na zredukowac  do „szkodliwego tłumienia 

z ycia seksualnego narodo w (lub warstw) cywilizowanych za sprawą 

dominującej w ich z yciu „kulturowej” moralnos ci seksualnej”.  Opisywana 

przez Freuda o wczesna kultura narzuca normy, kto re w szkodliwy 

sposo b represjonują potrzeby seksualne jednostek. Te, ze względu 

na ich niezaspokojenie, powracają w efekcie wyparcia w formie 

przysparzających cierpienia neurotycznych symptomo w. Rozwiązaniem, 

kto re wobec tego stanu rzeczy zdaje się sugerowac  Freud, 

jest złagodzenie norm kulturowych do poziomu, w kto rym ich wymogi 

będą mogły byc  znoszone przez większą częs c  społeczen stwa . 

 Wyparcie i jego konsekwencje w postaci symptomo w 

nerwicowych zostają, więc na tym etapie rozwoju teorii w bezpos redni 

sposo b wywiedzione przez Freuda z ingerencji kulturowych zakazo w 

i norm w z ycie seksualne i psychiczne jednostki. Jest to niemal 

roussowski model relacji między jednostką a kulturą, w kto rym 

naturalne potrzeby indywiduum są w ciągłym konflikcie z represyjnymi 

siłami społecznymi. Popędy podlegają więc ograniczeniu, poniewaz  

na ich drodze pojawia się pewien rodzaj zewnętrznej wobec 

nich kulturowej „tamy”, kto ra nie pozwala im osiągac  zaspokojenia 

w naturalny i zdaniem Freuda „zdrowy” dla nich sposo b. Popęd i kultura 

stanowią na tym etapie teorii Freuda elementy względem siebie 

zewnętrzne i opozycyjne, jednak w toku rozwoju koncepcji 

psychoanalitycznych prosta koncepcja opozycyjnego usytuowania 

względem siebie niejako dobrej, naturalnej popędowos ci jednostki 

i represyjnej kultury ulegnie daleko idącemu sproblematyzowaniu. 
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Narcyzm i lęk a mechanizm wyparcia 

  Koncepcja kulturowego zakazu jako z ro dła wyparcia zdaje 

się jednak nie wyjas niac  na czym zasadza się jego psychologiczny 

mechanizm. Łatwo zrozumiec , z e zakaz, ze względu na niepoz ądane 

konsekwencje jego złamania, moz e ograniczac  występowanie 

„zakazanych” zachowan , jednak trudno w ten sposo b wyjas nic  

występowanie wyparcia jako nies wiadomego mechanizmu usuwania 

ze s wiadomos ci tres ci psychicznych niezgodnych z normami 

kulturowymi. Koncepcja wyparcia, wymagała więc teoretycznej 

podbudowy, pozwalającej opisac  jego mechanizm w kategoriach  gry sił 

zachodzącej w obrębie aparatu psychicznego. 

 W celu rozwiązania tej trudnos ci Freud (1910/2014, s. 184) 

odwołuje się do teorii popędo w, wyro z niając w 1910 roku — obok 

popędo w seksualnych - motywujące wyparcie popędy „ja”. Popędy 

„ja” miałyby stanowic  popędy samozachowawcze, dąz ące do utrzymania 

indywiduum przy z yciu. Ich konflikt z popędami seksualnymi wynika 

zdaniem Freud z kilku przyczyn. Popędy seksualne w przeciwien stwie 

do popędo w samozachowawczych mogą zadowolic  się satysfakcją 

pochodzącą z fantazji stąd z większą trudnos cią poddają 

się one oddziaływaniu poza-psychicznej rzeczywistos ci, działając 

w sposo b mogący zagraz ac  przez yciu indywiduum (Freud, 1911/2009 

s. 11). Ponadto zdaniem Freuda (1917/2010, s. 269-270) reprodukcyjny 

cel popędo w seksualnych zdaje się słuz yc  raczej celom gatunku 

niz  indywiduum, często naraz ając je na niebezpieczen stwa 

dla osiągnięcia kro tkotrwałej przyjemnos ci. Według two rcy 

psychoanalizy z tych względo w popędy „ja” dokonywałyby wyparcia 

popędo w seksualnych jako zagraz ających przetrwaniu jednostki. 

 Warto zauwaz yc , z e ta propozycja teoretyczna zdaje się przenosic  

punkt cięz kos ci teoretycznego uzasadnienia występowania wyparcia 
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z wpływo w norm kulturowych, na z ro dła o charakterze raczej 

psychologicznym czy wręcz biologicznym. W tym sensie kulturowa 

represja zdawałyby się miec  raczej wto rny charakter wobec konfliktu 

pomiędzy popędami samozachowawczymi a zagraz ającymi 

biologicznemu przetrwaniu jednostki popędami seksualnymi. Pomimo, 

z e teoria wyparcia jako efektu konfliktu pomiędzy tymi dwoma grupami 

popędo w zostanie w toku rozwoju teorii psychoanalitycznej odrzucona, 

to idea fundamentalnego i nieredukowalnego jedynie do przygodnych 

wpływo w kulturowych konfliktu lez ącego u podłoz a z ycia psychicznego 

jednostki zostanie zachowana jako jeden z najistotniejszych elemento w 

dojrzałej koncepcji Freuda. 

 Teoria wyparcia rozumianego jako procesu psychicznego 

motywowanego działaniem popędo w samozachowawczych w 1914 roku 

zastąpiona została koncepcją wywiedzioną z rozwiniętej w tym czasie 

teorii narcyzmu i roli jaką odgrywa on w rozwoju seksualnym jednostki, 

a więc w procesie dynamicznych przekształcen  w obrębie samej 

ekonomii libidalnej. 

 Freud, podobnie jak wypadku wielu innych swoich koncepcji, 

rozwija teorię narcyzmu wychodząc od partykularnych zjawisk 

psychopatologii i z ycia miłosnego jako podstaw dla rozbudowy swojej 

ogo lnej teorii funkcjonowania aparatu psychicznego. W wypadku 

narcyzmu argumento w za wprowadzeniem modyfikacji do teorii 

psychoanalitycznej dostarczyły przede wszystkim związana 

z megalomanią symptomatologia psychoz i analiza specyficznego typu 

wyboru obiektu miłosnego w oparciu o podobien stwo do własnego „ja” 

(Freud, 1914/2009, s. 33). 

 Istotnym wnioskiem płynącym z tych analiz jest, iz  „ja” zaczyna 

jawic  się jako obiekt obsadzony libidalnie, a więc przestaje ono juz  byc  

ujmowane jako instancja w oczywisty sposo b opozycyjna wobec 
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popędo w seksualnych. Freud sugeruje nawet, z e do samego 

ukonstytuowania się narcystycznie obsadzonego „ja” wymagana jest 

„jakas  nowa akcja psychiczna” (Ibidem, s. 28), poniewaz  „ja” jako spo jna 

organizacja psychiki pierwotnie nie występuje w aparacie psychicznym. 

Wydaje się więc, z e samo powstanie „ja” uzalez nione jest od jego 

obsadzenia jako obiektu przez popędy seksualne. Tym samym istnienie 

„ja” ufundowane zostaje w oparciu o ekonomię libidalną w obrębie 

aparatu psychicznego. 

 W tym konteks cie teoretycznym przeformułowaniu ulega ro wniez  

teoria mechanizmu wyparcia. Jak twierdzi Freud: „Wyparcie, 

stwierdzilis my, wynika z „ja”; moglibys my sprecyzowac  to stwierdzenie: 

z szacunku, jakim „ja” darzy samo siebie” (Ibidem, s. 44). Wyparcie 

pozostaje więc powiązane z miłos cią do własnego „ja”, dla kto rej pewne 

tres ci psychiczne mogą jawic  się jako zagraz ające stąd podlegają 

usunięciu ze s wiadomos ci. 

 Tak ujęta koncepcja narcyzmu, wprowadza więc istotne 

modyfikacje do teorii psychoanalitycznej, jednak wydaje się ona w duz ej 

mierze abstrakcyjna i niepełna. Trudno zrozumiec  z jakich względo w 

dochodzi do obsadzenia i ukonstytuowania się „ja”. Freud zdaje 

się  w znacznej mierze rozumiec  to zjawisko w kategoriach pewnej fazy 

przynalez nej do quasi-naturalnej dynamiki rozwoju libido i aparatu 

psychicznego, jednak w innych miejscach swojego dzieła zdaje 

się on sugerowac  odmienną interpretację fundamento w narcystycznego 

obsadzenia „ja” i jego funkcjonowania w ekonomii libidalnej jednostki, 

w kto rej „ja”, jak i cały aparat psychiczny  podlegają rozwojowi w oparciu 

o relacje, jakie dziecko, a potem dorosły, nawiązuje z pierwszymi 

opiekunami i s wiatem społecznym jako obiektami popędo w seksualnych. 

 S lady początko w tej koncepcji moz na s ledzic  w napisanej przez 

Freuda psychobiografii Leonarda da Vinci, kto ra stanowiła jedną 
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z inspiracji dla rozwoju teorii narcyzmu. Zdaniem Freuda 

homoseksualny wybo r obiektu miłosnego Leonarda jest wyborem typu 

narcystycznego, a więc wyborem według wzorca własnego „ja”. Nie jest 

to jednak proste przeniesienie narcystycznego obsadzenia własnego 

„ja” na wzorowane na sobie obiekty miłosne. Ro wnoczes nie 

do narcystycznego wyboru obiektu zachodzi identyfikacja z matką, kto ra 

w okresie dziecin stwa stanowiła obiekt miłos ci dziecka (Freud, 

1910/2009). Dochodzi, więc do odwro cenia pierwotnej relacji z matką, 

swoistej zamiany ro l. Zdaje się to sugerowac , z e pierwotny dziecięcy 

narcyzm nie funkcjonuje w stanie wyizolowanym. Jest on od początku 

usytuowany w relacji do matki. Co więcej, Freud zdaje się sugerowac , 

z e wybo r obiektu według typu narcystycznego w gruncie rzeczy 

nie stanowi wyboru opartego na przemieszczeniu własnego 

pierwotnego narcystycznego obsadzenia „ja”. Jak zauwaz a: „chłopcy, 

kto rych kocha teraz podrostek, to tylko osoby zastępcze i odnowienia 

jego własnej dziecięcej osoby, kto rą miłuje on tak, jak ongis , 

gdy był dzieckiem, miłowała go matka” (Ibidem, s. 101). Narcystyczny 

typ wyboru obiektu jest, więc przemieszczeniem obsadzenia własnego 

„ja” jako obiektu miłos ci zapos redniczonej w uczuciach, jakimi matka 

darzy dziecko. 

 Ten rodzaj uwikłania ekonomii libidalnej jednostki w relacje 

międzyludzkie staje się w sposo b bezpos redni wyraz ony 

we wprowadzonej wraz z koncepcją narcyzmu koncepcji ideału 

„ja”.  Stanowiący z ro dło wyparcia szacunek, kto rym „ja” darzy samo 

siebie, zapos redniczony jest w ideale, kto remu „ja” chce sprostac . 

Uformowanie takiego ideału jest zdaniem Freud wręcz warunkiem 

wyparcia. Proces jego formowania się wiąz e się z przesunięciem obsad 

pierwotnego narcyzmu na zapos redniczone etycznie i kulturowo 

wyobraz enia indywiduum na swo j temat, kto rych genezy nalez y szukac  
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we wpływie jakie krytyczny głos rodzico w ma na wychowywane przez 

nich dziecko (Freud, 1914/2009, s. 44-46). Niedostosowanie 

się indywiduum do wymogo w jego ideału „ja” prowadzi do poczucia 

winy, a więc w bezpos redni sposo b wiąz e się ro wniez  z funkcją sumienia 

(Ibidem, s. 45). Wraz z rozwojem swojego drugiego modelu 

topograficznego aparatu psychicznego Freud związ e ideał „ja” z instancją 

„nad-ja”, powstałą w efekcie identyfikacji indywiduum z figurą ojca, 

reprezentującą społeczne i moralne normy przekazywane dziecku 

przez rodzico w (Freud, 1923/2009, s. 238). 

 Opracowanie koncepcji ideału „ja”, rozwiniętej po z niej jako 

instancji „nad-ja” moz na by  pro bowac  odczytywac  jako ponowne s cisłe 

powiązanie przez Freuda „hipotezy represji” z teorią wyparcia, jednak 

byłaby to interpretacja pomijająca przeformułowania w obrębie teorii 

libido wraz z wprowadzeniem do niej koncepcji „narcyzmu”. Ideał 

„ja” nie powstaje bowiem w s cisłym sensie na skutek represyjnych 

oddziaływan  rodzinnych czy społecznych, a nawet jes li te występują 

to podlegają w procesie jego formowania zapos redniczeniu w libidalnej 

ekonomii jednostki. Ideał „ja” stanowi raczej pro bę zachowania 

zapos redniczonego w miłos ci matki pierwotnego narcystycznego 

obsadzenia własnego „ja” wobec stawianych przez rodzico w wymagan  

moralnych (Freud, 1914/2009, s. 44).  W ostatecznos ci wywoływane 

przez ideał „ja” poczucie winy było „pierwotnie lękiem przed 

karą wymierzoną przez rodzico w czy, mo wiąc słuszniej: przed utratą 

ich miłos ci” (Ibidem, s. 51). W tym sensie wyparcia nie nalez ałoby 

na wyłącznos c  wiązac  z występowaniem kulturowej represji. 

Mechanizmami, na kto rych się zasadza jest przede wszystkim pragnienie 

bycia kochanym i lęk przed utratą miłos ci ze strony pierwotnych 

opiekuno w, co jedynie w czysto przygodny sposo b moz e wiązac  
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się z mechanizmami społecznej represji przekazywanymi w formie 

rodzicielskich zakazo w. 

 Konflikt psychiczny, kto ry lez y u z ro deł wyparcia nie przedstawia 

się więc na tym etapie rozwoju teorii jako konflikt zbudowany 

na opozycji pomiędzy popędami a kulturą, ani przeciwstawieniu 

popędo w seksualnych popędom samozachowawczym. Jest to konflikt 

w łonie samej ludzkiej seksualnos ci, powstały na skutek 

jej zapos redniczenia w relacjach społecznych. Jednak swoistego 

antropologicznego uzasadnienia dla fundamentalnos ci tego 

zapos redniczenia oraz w pełni wyartykułowaną teorię wyparcia 

zmodyfikowaną przez opracowanie koncepcji narcyzmu Freud 

(1926/2014) przedstawi dopiero w pochodzącej z po z nego okresu jego 

two rczos ci obszernej rozprawie „Zahamowanie, symptom, lęk”. 

 Teoria wyparcia zostaje w niej przeformułowana przede 

wszystkim w relacji do lęku. Dotychczasowa psychoanalityczna teoria 

lęku zakładała, z e lęk stanowi bezpos redni efekt przekształcenia 

wypartego lub niewykorzystanego libido w nieprzyjemny afekt, jednak 

analiza bogatego materiału klinicznego skłania Freuda do odwro cenia 

tej zalez nos ci. Odtąd to lęk uznany zostaje za z ro dło wyparcia, kto re 

w tej optyce stanowi pro bę usunięcia budzących lęk pobudek 

popędowych ze s wiadomos ci (Ibidem, s. 219). Pozwoliło to pozbyc  się 

potrzeby wyjas nienia mechanizmu przekształcenia się związanego 

z doznaniem przyjemnos ci libido w nieprzyjemny afekt lęku (Ibidem, 

s. 203) oraz występowania lęku przed wyraz nym wyodrębnieniem 

się w aparacie psychicznym - odpowiedzialnego w znacznej mierze 

za proces wyparcia - „nad-ja” (Ibidem, s. 205). 

 Takie sformułowanie teorii wyparcia rodzi jednak szereg 

odmiennych trudnos ci teoretycznych, kto re Freud stara się rozwiązac  

w toku swoich wywodo w. Zasadniczą kwestią jest zrozumienie 
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pochodzenia i natury lęku, skoro nie moz e on byc  juz  rozumiany 

jako efekt wyparcia, a raczej cos , co je poprzedza i wywołuje. 

 Lęk przedstawiony zostaje jako reakcja na niebezpieczną 

dla „ja” sytuację. Pełni on funkcje ostrzegawczą i antycypującą 

potencjalne zagroz enie (Ibidem, s. 239), co zbliz a Freudowskie ujęcie 

lęku do jego potocznego, psychologicznego rozumienia. Jednak pro ba 

opracowania fundamentalnej matrycy „niebezpieczen stwa”, 

przed kto rym lęk ma za zadanie ostrzegac  aparat psychiczny, pozwala 

pokierowac  rozwaz ania two rcy psychoanalizy w mniej oczywistym 

kierunku. Analiza fizjologii reakcji lękowych oraz teoretyczne 

opracowania Otto Ranka dotyczące traumy związanej z aktem narodzin 

skłaniają Freuda do rozpoznania z ro dła lęku w sposobie, 

w jaki noworodek reaguje na nagłe zaburzenia prenatalnej homeostazy, 

zaburzenie dotychczasowej ekonomii libidalnej, w momencie porodu. 

Psychologiczne znaczenie tej sytuacji Freud interpretuje jako oderwanie 

się od matki, utratę obiektu, kto ry jako jedyny umoz liwia dziecku 

uzyskanie zaspokojenia jego potrzeb. Noworodek jest bez opieki 

ze strony matki lub innego dorosłego całkowicie bezradny (Ibidem, 

s. 241), co czyni jego przetrwanie w pełni zalez nym od otaczających 

go ludzi. 

 Ta charakterystyka sytuacji, w kto rej znajduje się kaz dy 

noworodek, będzie naznaczała całe jego dalsze z ycie psychiczne. 

Lęk przed utratą obiektu gwarantującemu dziecku przez ycie w kolejnych 

fazach jego rozwoju ulegnie przekształceniu w lęk przed utratą miłos ci, 

lęk kastracyjny czy tez  lęk przed moralnym potępieniem ze strony  
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„nad-ja”(Ibidem, s. 244), jednak nadal będą one niosły na sobie znamię 

pierwotnej, biologicznej zalez nos ci od drugiego człowieka. Jak ujmuje 

to Freud: „Ten czynnik biologiczny ustanawia zatem pierwsze sytuacje 

zagroz enia i tworzy potrzebę bycia kochanym – potrzebę, kto ra juz  nigdy 

nie opus ci człowieka.” (Ibidem, s. 257) W ten sposo b opracowana zostaje 

antropologiczna podstawa uwikłania popędo w człowieka w sferę tego, 

co społeczne oraz związanych z tym zapos redniczeniem konflikto w, 

nie jest ona jednak związana z oddziaływaniem kulturowej represji 

w swojej z ro dłowej formie – popędy same dąz ą do społecznego 

zapos redniczenia. W łonie samej ludzkiej popędowos ci panują 

sprzecznos ci mogące w konsekwencji prowadzic  do wyparcia, kto re 

w wyraz ny sposo b przestaje byc  rozumiane jako psychiczny skutek 

represji kulturowej, a raczej jako efekt swoistej organizacji ekonomii 

libidalnej aparatu psychicznego. 

  Przeformułowanie relacji między lękiem, a wyparciem pozwala 

Freudowi przedstawic  w nowym s wietle często powtarzaną przez niego 

wczes niej hipotezę, z e wyparcia nie nalez y traktowac  jako jedynego 

moz liwego „losu popędo w” opracowywanych przez aparat psychiczny 

(Freud, 1915/2009 s. 80). Wyparcie stanowi tylko jeden pos ro d wielu 

mechanizmo w obronnych stosowanych w obliczu lęku (Freud, 

1926/2014, s. 264), co otwiera pole do analizy ro z norodnych form 

organizacji psychicznej. Dojrzała psychoanalityczna teoria Freuda 

pozwala więc nie tylko na opisywanie kulturowego zapos redniczenia 

popędu i konstytuowania się podmiotu w oparciu o mechanizm wyparcia 

— kto rego z ro dła nie nalez y sytuowac  po stronie kulturowej represji —, 

ale ro wniez  na opis całego szeregu odmiennych form związko w jednostki 

z sferą społeczną i sposobo w w jakie te kształtują strukturę 

jej osobowos ci. Konceptualne otwarcie na moz liwos c  wielos ci układo w 

ekonomii libidalnych czyni z psychoanalizy narzędzie moz liwe 
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do wykorzystania do psychospołecznej analizy w warunkach 

kulturowych znacznie odbiegających od tych znanych samemu Freudowi. 

  W konsekwencji koncepcje rozwijane przez Freuda w jego 

po z nym okresie two rczos ci w znacznej mierze wykraczają poza model 

relacji pomiędzy jednostką a sferą kultury związany z „hipotezą represji”. 

Teoretyczne przemiany po z nego okresu two rczos ci Freuda związane 

z rozwojem dualistycznej teorii popędo w sproblematyzują dodatkowo 

samą ideę emancypacji rozumianej jako ruch wyzwolenia jednostki 

i jej popędowos ci spod jarzma represji. Wraz z wprowadzeniem 

do teoretycznego gmachu psychoanalizy idei popędu s mierci, Freud 

ostatecznie zerwie z roussowską wizją ludzkiej popędowos ci i projektem 

jej wyzwolenia ograniczającego się do krytyki „szkodliwych”, 

represyjnych społecznych ideało w. 

 

„Demoniczne” popędy 

 Wydana w 1920 roku rozprawa „Poza zasadą przyjemnos ci” 

stanowiła pro bę teoretycznej odpowiedzi na nie w pełni 

skonceptualizowany dotychczas przez teorię psychoanalityczną materiał 

kliniczny (Freud, 1920/2009). Skutki tych rozwaz an  są jednak daleko 

idące i prowadzą Freuda do odrzucenia tezy o wyłącznej dominacji 

w z yciu psychicznym zasady przyjemnos ci, opracowaniu koncepcji 

„natręctwa powtarzania” i wypracowania nowego, podstawowego 

dualizmu popędowego regulującego funkcjonowanie aparatu 

psychicznego - dualizmu popędo w z ycia i s mierci. 

 Freud rozpoczyna swo j wywo d od przypomnienia wagi, 

jaką teoria psychoanalityczna nadała zasadzie przyjemnos ci 

jako zasadzie regulującej działanie wszystkich proceso w psychicznych 

(Ibidem, s. 163), jednak w kolejnych rozdziałach rozprawy Freud 

dostarcza szeregu klinicznych przykłado w, kto re zdają się podwaz ac  



ANTONI GRZYBOWSKI 

POZA „HIPOTEZĘ REPRESJI”… 

[50] 

to twierdzenie. Freud nie ogranicza się jednak tylko do wskazania kilku 

szczego lnych przypadko w, w kto rych wypadku zasada przyjemnos ci 

zdaje się nie obowiązywac . Tendencja do powtarzania nieprzyjemnych 

czy wręcz traumatycznych dos wiadczen  ma byc  jego zdaniem obecna 

w samym sercu odkryc  i praktyki psychoanalitycznej. Nakierowany 

na przypomnienie usuniętych ze s wiadomos ci tres ci proces terapii 

psychoanalitycznej zazwyczaj nie przebiega w tak prosty sposo b 

jak moz na by tego oczekiwac . Zamiast przypomnienia wypartych tres ci 

regularnie pojawia się tendencja do ich odtwarzania w teraz niejszos ci 

w ramach przeniesieniowej relacji z analitykiem. Powto rzeniu podlegają 

przede wszystkim zapomniane elementy dziecięcego z ycia seksualnego 

i kompleksu Edypa, kto re nie są rozpoznawane jako mające swoje z ro dło 

w historii pacjenta (Ibidem, s. 173-174). 

 Zdaniem Freuda nalez y tutaj podkres lic , z e ten rodzaj „natręctwa 

powtarzania” usytuowac  nalez y po stronie tego, co wyparte jako siły 

dąz ącej do przeciwstawienia się wszelkim pochodzącym z „ja” oporom 

i przeniknięcia do s wiadomos ci. W tym sensie przekraczająca opory 

praca psychoanalityczna stwarza przestrzen  dla ujawnienia 

się dotychczas skrywanego natręctwa powtarzania. Ujawniające się w 

ten sposo b dąz enia w oczywisty sposo b muszą rodzic  w wypierającym 

je dotychczas „ja” doznanie nieprzyjemnos ci, jednak jak zauwaz a Freud, 

odtwarzane dziecięce przez ycia często nie stanowiły wypartej 

popędowej satysfakcji, a raczej miały charakter traumatyczny. 

Charakteryzuje je utrata, niepowodzenie i rozczarowanie w relacjach 

z pierwotnymi obiektami miłos ci. Freud w kon cu stawia tą kwestię 

z jeszcze większą stanowczos cią - „[...] w wypadku indywiduum 

poddawanego analizie jasno widzimy, z e natręctwo powtarzania fakto w 

pochodzących z okresu dziecin stwa w każdej formie wykracza poza 

zasadę przyjemnos ci” (Ibidem, s. 190). Wyparta dziecięca seksualnos c  
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jest więc w kaz dym wypadku naznaczona traumą i rodzącą 

nieprzyjemnos c  poraz ką, kto ra wraz z poluzowaniem się wyparcia daje 

o sobie znac  w natrętnych powto rzeniach. Jej „wyzwolenie” dalekie jest 

od rzeczywistej emancypacji naturalnej i spontanicznej popędowos ci 

spod panowania represji. Dziecięca seksualnos c  ma raczej charakter 

problematyczny dla zmagającego się z nią indywiduum. 

 Odkrycie bardziej pierwotnego od zasady przyjemnos ci 

natręctwa powtarzania zmusza Freuda do ponownego rozwaz enia 

podstawowych mechanizmo w rządzących ekonomią aparatu 

psychicznego. Powtarzanie doznan  traumatycznych nalez ałoby wyjas nic  

w kategoriach opracowania nadmiaru pobudzenia generowanego przez 

traumę w aparacie psychicznym. Zanim w jego obrębie zacznie 

funkcjonowac  zasada przyjemnos ci, stałoby przed nim inne zadanie 

„[...] zadanie polegające na likwidacji czy związaniu pobudzenia, 

a chociaz  nie byłoby to sprzeczne z zasadą przyjemnos ci, byłoby od niej 

niezalez ne, częs ciowo zas  w z aden sposo b by się do niej nie odnosiło” 

(Ibidem, s. 190). Freud nie dokonuje rewizji samej zasady 

funkcjonowania aparatu psychicznego, kto rą była jego zdaniem redukcja 

występujących w niej napięc , ale na podstawie swoich analiz dostrzega, 

z e owo dąz enie do zmniejszenia napięc  nie moz e byc  powiązane, 

czy tez  w sposo b wyłączny utoz samione z zasadą przyjemnos ci, 

poniewaz  moz e ono prowadzic  do natręctwa powtarzania 

traumatycznych dos wiadczen  (Freud, 1924/2009, s. 271). 

W konsekwencji tendencja do całkowitej redukcji napięc  w aparacie 

psychicznym zostaje przez Freuda przemianowana na „zasadę nirwany”, 

kto rej nazwę zaczerpnął od Barbary Low (Freud, 1920/2009, s. 207). 

Zdaniem Freuda w najradykalniejszym wymiarze ten rodzaj tendencji 

do redukcji napięc  sięga az  powrotu do stanu nieorganicznego, a więc 

stanu s mierci istoty z ywej. W konsekwencji daleko idącej spekulacji 
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Freud skłania się w kon cu do konkluzji, iz  „celem wszelkiego z ycia 

jest s mierc ” (Ibidem, s. 192), a czynnikiem napędowym tego dąz enia 

w aparacie psychicznym jest to, co odtąd okres lane będzie mianem 

„popędu s mierci” (Ibidem, s. 197). 

 Organizmy nie dąz ą jednak wprost do pełnej redukcji napięc  

i w konsekwencji swojej s mierci. Zdaniem Freuda zasadniczą siłą, kto ra 

przeciwstawia się temu dąz eniu, jest popęd seksualny, kto ry w ramach 

nowej popędowej dychotomii zostaje nazwany „popędem z ycia” 

czy tez  „erosem”. Podstaw dla przyjęcia hipotezy o jego opozycyjnym 

usytuowaniu względem popędu s mierci two rca psychoanalizy szuka na 

poziomie z ycia komo rkowego. Procesy prowadzące do łączenia 

się komo rek z innymi komo rkami miałyby przedłuz ac  ich z ywotnos c  

i stanowic  analogon rozmnaz ania płciowego u organizmo w 

wielokomo rkowych. W tym sensie popęd z ycia zmierza do spajania 

na podobien stwo „spajającego wszystko erosa poeto w i filozofo w”. 

(Ibidem, s. 202)  Owa tendencja do spajania charakteryzująca popędy 

z ycia sprawia, z e indywiduum dostarczane są nowe bodz ce, 

a w konsekwencji popęd s mierci nie moz e w pełni zis cic  swojego celu 

absolutnej redukcji napięcia. (Ibidem, s. 206-207) Popędowos c  

człowieka naznaczona jest zasadniczą ambiwalencją pomiędzy dąz eniem 

do redukcji wszelkiego napięcia a dąz eniem do satysfakcji uzyskiwanej 

w relacji do obiekto w seksualnych, kto re z koniecznos ci zwiększa 

napięcia w obrębie aparatu psychicznego. 

 Wydaje się, z e podąz ając tym tropem moz liwe jest uzyskanie 

pewnego zrozumienia kwestii wspomnianego wczes niej zagadkowego 

traumatyzmu dziecięcej seksualnos ci. W mys l nowej teorii popędo w 

zaprezentowanej w „Poza zasadą przyjemnos ci” seksualnos c  stanowi 

czynnik zaburzający działanie zasady nirwany dostarczając do aparatu 

psychicznego ogromnego pobudzenia, kto re musi podlegac  
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psychicznemu opracowaniu w celu redukcji spowodowanego 

nim napięcia (Ibidem, s. 214). W tym sensie ma ona charakter 

analogiczny do dos wiadczenia traumatycznego. Niezwykle celnie ujął 

tą kwestię Ricoeur (2008, s. 300) w swojej monumentalnej pro bie 

interpretacji teorii Freuda. Jego zdaniem, tym, co w największym stopniu 

nalez ałoby rozpoznac  jako tytułowe „poza zasadą przyjemnos ci”, 

paradoksalnie jest włas nie seksualnos c  jako siła przeciwstawiająca 

się zmniejszaniu napięcia w aparacie psychicznym. 

 

Od „kulturowej” moralności do „Das Unbehagen in Der Kultur” 

 Rozwo j teorii psychoanalitycznej nie pozostał bez wpływu 

na Freudowską teorię kultury, kto ra na tym etapie rozwoju staje się coraz 

odleglejsza od wizji represyjnej kultury związanej z „hipotezą represji”. 

W „Przyszłos ci pewnego złudzenia” z 1927 roku Freud (1927/1998) 

konstruuje teorię kultury wychodząc od uwikłanej w relację 

z zewnętrznym obiektem, specyficznie rozumianej koncepcji ludzkiej 

seksualnos ci, pro bując wyjas nic  mechanizmy psychospołeczne 

w kategoriach włas ciwych tendencjom aparatu psychicznego 

okres lanych przez Freuda mianem Erosa oraz tezie o ludzkiej 

bezradnos ci przedstawionej wczes niej w „Zahamowaniu, symptomie 

i lęku”. Zdaniem two rcy psychoanalizy wszelkie formy religijnos ci 

stanowią motywowane z yczeniowo złudzenia, kto rych celem 

jest poradzenie sobie z ludzką bezradnos cią w jej ro z nych przejawach 

(Ibidem, s. 142-143). Poprzez odtworzenie relacji jaką pierwotnie 

dziecko miało ze swoimi rodzicami, człowiek na drodze fantazji stwarza 

dla siebie punkty orientacyjne, pozwalające odnalez c  się w chaotycznym 

i niebezpiecznym s wiecie. Uzyskiwane w ten sposo b poczucie 

bezpieczen stwa wiąz e się jednak z pewnymi narzucanymi sobie 

ograniczeniami, są one jednak ceną jaką człowiek jest zazwyczaj w stanie 
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ponies c  za ukojenie dla swoich lęko w. W tym sensie represja związana 

z kulturowym zakazem ufundowana jest na głębszej psychicznej 

potrzebie i nie wynika z koniecznos ci z samej represyjnej natury kultury. 

 W cieniu tej refleksji pozostaje jednak nadal druga składowa 

popędowego dualizmu wypracowanego w „Poza zasadą przyjemnos ci”. 

Za pro bę wpisania zaro wno popędu seksualnego jak i popędu s mierci 

w tworzoną przez Freuda swoistą psychoontologię z ycia społecznego 

moz na uznac  „Kulturę jako z ro dło cierpien ” (Freud, 1930/1998), 

stanowiącą nie tylko zwien czenie dotychczasowej psychoanalitycznej 

teorii kultury, ale ro wniez  jej przeformułowanie w kategoriach 

dynamicznej gry sił pomiędzy opozycyjnymi popędami i czynnikami 

społecznymi. 

 Zdaniem Freuda, człowiek, mimo swojego pragnienia dąz enia 

do szczęs cia, w swoim z yciu jest naraz ony na liczne cierpienia, kto re 

zagraz ają mu ze strony jego własnego ciała, rządzonego przez 

nieubłagane siły s wiata zewnętrznego i szczego lnie dotkliwie 

odczuwanego cierpienia zadawanego przez innych ludzi. W celu 

uniknięcia lub zmniejszenia doznawanego cierpienia ludzkos c  

wykształciła cały szereg metod zapobiegawczych (Ibidem, s. 174-175). 

Według Freuda za jedną z takich metod ograniczania cierpienia 

nalez ałoby uznac  kulturę i związane z nią instytucje społeczne. Kultura 

ma zresztą na tle innych metod znaczenie szczego lne, poniewaz  

to niejako z niej wynikają inne stworzone przez człowieka metody 

radzenia sobie z cierpieniem od ułatwiających z ycie wynalazko w 

po dającą estetyczną satysfakcję sztukę (Ibidem, s. 182). 

 Kultura ma przede wszystkim za zadanie pomo c w radzeniu sobie 

człowiekowi z zagroz eniami, na kto re jest wystawiony poprzez 

wytworzenie więzi z innymi ludz mi. Freud doszukuje się impulsu 

do powstania takich związko w międzyludzkich przede wszystkim 
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w popędach erotycznych i samozachowawczych, kto re skłaniają 

indywidua do zakładania rodziny (Ibidem, s. 192-193). Przyrodzone 

człowiekowi uczucie bezradnos ci sprawia, z e ten chętnie wiąz e 

się z drugim zaro wno ze względu na własne przetrwanie jak i potrzebę 

miłos ci. W tym sensie kultura realizowałaby podstawowe potrzeby 

człowieka i jak twierdzi Freud „niełatwo tez  pojąc , w jaki inny sposo b 

moz e ta kultura oddziaływac  na swych uczestniko w 

niz  nie uszczęs liwiając ich.” (Ibidem, s. 193). Występowanie represji 

w kulturze nie jest więc dla Freuda oczywiste. Kultura zamiast 

byc  „z ro dłem cierpienia” jawi się z tej perspektywy raczej pro bą radzenia 

sobie z nim i s rodkiem do zaspokojenia popędo w seksualnych, dąz en  

Erosa. 

 Niewątpliwie jednak w opisywanym przez Freuda modelu kultury 

represja występuje i dąz y w szczego lnos ci do ograniczenia z ycia 

seksualnego indywiduum, co jawi się jako paradoks z perspektywy 

jej libidalnych korzeni (Ibidem, s. 199). Do pewnego stopnia 

ten paradoks Freud zdołał juz  wyjas nic  w „Przyszłos ci pewnego 

złudzenia” jako pro bę odtworzenia na poziomie kulturowym pierwotnej 

ograniczającej popędowos c  relacji z rodzicami w celu okiełznania lęku 

i poczucia bezradnos ci, jednak nadal nie w pełni wyjas niona pozostała 

surowos c  z jaką o wczesne normy społeczne przes ladowały wszelkie 

przejawy wykraczającej poza społeczne ideały seksualnos ci. Trudno 

uznac  chęc  przywołania porządkującego i dającego poczucie 

bezpieczen stwa autorytetu za wystarczające uzasadnienie dla tak silnej 

represji. Ograniczenie bezpos rednich dąz en  seksualnych w opisywanej 

przez Freuda kulturze szybko postępuje generując coraz surowsze 

zakazy dotyczące ekspresji potrzeb seksualnych (Ibidem, s.194-196). 

Zdaniem Freuda to zjawisko moz na by wyjas nic  jako formację 

reaktywną, pro bę poradzenia sobie z inną zagraz ającą ludzkiemu 
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wspo łz yciu pobudką, kto rą stanowi ludzka skłonnos c  do agresji 

i destrukcji (Ibidem, s. 202). 

 Agresja sama w sobie stanowi pochodną jednego z moz liwych 

przekształcen  popędu s mierci w ramach ekonomii libidalnej 

indywiduum. Tendencja do pełnej redukcji napięc  w ramach aparatu 

psychicznego moz e wejs c  w relację z narcystycznym, libidalnym 

obsadzeniem własnego „ja” i na drodze przekształcenia dąz yc  do redukcji 

napięc  przede wszystkim w relacji z zewnętrznym obiektem. 

W ten sposo b zostaje on naraz ony na agresywną, niejako sadystyczną 

pro bę podporządkowania narcystycznemu „ja” czy wręcz destrukcje jako 

niepodlegający „ja” „inny” (Ibidem, s. 207).  

 Zdaniem Freuda owej tendencji do agresywnego obchodzenia 

się z obiektem przeciwdziałac  mają rozwijane przez kulturę 

zahamowane ze względu na cel stosunki libidalne. Powstające 

na tej drodze więzi społeczne pozwalają do pewnego stopnia okiełznac  

agresywne dąz enia jednostek, co nie pozostaje jednak bez wpływu 

na sposo b funkcjonowania popędu s mierci w ekonomii libidalnej 

jednostki. Agresywna pro ba podporządkowania zewnętrznego obiektu 

ulega odwro ceniu przeciwko własnemu „ja”. Odtąd to napięcia związane 

z własnymi dąz eniami seksualnymi stają się - jako z ro dła nadmiernych 

napięc  w obrębie aparatu psychicznego - szczego lnym obiektem 

przes ladowania. W ten sposo b popęd s mierci „sprzymierza się” 

z moralną instancją w obrębie aparatu psychicznego jednostki, jaką jest 

„nad-ja”, podsycając jego surowos c  w dąz eniu do represji popędo w 

seksualnych (Ibidem, s. 210-214) Freud zauwaz a, z e w efekcie tego 

związku pomiędzy moralnos cią, a wspierającymi ją tendencjami 

włas ciwymi popędowi s mierci powstaje paradoksalny mechanizm 

wzmagania się moralnej represji seksualnos ci wraz z wyrzekaniem 

się zaspokojenia. Wyparte pobudki seksualne zwiększają napięcie 
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w aparacie psychicznym, co tylko wzmaga okrucien stwo, z jakim 

zlokalizowany w „nad-ja” popęd s mierci dąz y do obniz enia poziomu 

pobudzenia, nakręcając tym samy spiralę moralnego rygoryzmu. 

(Ibidem, s. 214). 

 

Psychoanaliza poza „hipotezą represji” 

Psychoanaliza od momentu, kiedy zdawała się w pełni 

przyjmowac  pogląd o czysto represyjnym oddziaływaniu kultury na sferą 

naturalnej popędowos ci wraz ze swoim rozwojem przeszła znaczące 

zmiany, jednak w s wietle ostatniej teorii popędo w Freuda pro ba 

zredukowania rdzenia Freudowskiej teorii do załoz en  „hipotezy represji” 

okazuje się byc  problematyczna nie tylko ze względu 

na przeformułowaną przez Freuda teorię nierepresyjnego 

zapos redniczenia popędu w sferze społecznej, ale ro wniez  ze względu 

na zmianę jego poglądo w na sam charakter opisywanego zjawiska. 

Związany z „hipotezą represji” projekt emancypacji rozumiany jako 

proces „wyzwolenia” popędu okazuje się opierac  na zbyt daleko idących 

uproszczeniach, poniewaz  ws ro d na nowo opisanych przez Freuda 

sił rządzących psychiką indywiduum trudno rozpoznac  siłę, kto rą moz na 

by uznac  za włas ciwy motor dla procesu emancypacji lub tez  tendencję, 

kto rą nalez ałoby wyzwolic  spod represyjnego działania kultury. Z jednej 

strony popęd s mierci popycha jednostkę do pełnej redukcji napięc  nawet 

za cenę jej autodestrukcji, z drugiej strony sama seksualnos c  ukazuje 

się jako siła za razem ekscesywna i naznaczona traumatyczną 

niemoz liwos cią pełni satysfakcji. W konsekwencji trudno uznac  za stan 

poz ądany potencjalne pełne „wyzwolenie” tak scharakteryzowanych 

popędo w.  

Co jednak waz niejsze, oba popędy same stanowią przeciwstawne 

bieguny fundamentalnych konflikto w w obrębie aparatu psychicznego, 
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co sprawia, z e z ycie psychiczne jest zawsze pewną formą gry 

i kompromisu pomiędzy sprzecznymi siłami. W tym sensie popędy nigdy 

nie występują w formie wyizolowanej i niejako „czystej” (Freud, 

1932/1998, s. 236), a raczej zawsze juz  jako elementy takiej bądz  innej 

organizacji libidalnej. Kultura jako jeden z istotnych czynniko w 

organizacji z ycia popędowego jednostki w konsekwencji stanowi scenę, 

na kto rej rozgrywa się walka pomiędzy popędem s mierci i Erosem.  

W „Kulturze jako z ro dle cierpien ” o w konflikt popędowy staje się 

dla Freuda wręcz podstawową  matrycą dla psychoanalitycznej 

interpretacji kultury.  „[...]oto sens rozwoju kultury juz  nie skrywa się 

przed nami w mrokach. Kultura musi pokazywac  nam walkę między 

Erosem a s miercią, popędem z ycia i popędem niszczenia […].” (Freud, 

1930/1998, s. 209). 

 Z tej perspektywy tytuł polskiego przekładu tej waz nej 

rozprawy Freuda moz na uznac  za mylący co do jej fundamentalnych tez. 

Freud przestaje bowiem ujmowac  kulturę w kategoriach represyjnych, 

a więc jako „źródło cierpien ” a raczej koncentruje się na „das Unbehagen 

in der Kultur” (jak brzmi oryginalny tytuł), a więc dosłownie 

„dyskomforcie w kulturze”.  Zgodnie bowiem z omawianymi wczes niej 

przeformułowaniami w obrębie teorii psychoanalitycznej, za kto rych 

efekt uznac  moz na „Kulturę jak z ro dło cierpien ”, kultura nie stanowi juz  

„z ro dła cierpienia”, ma ona u swoich z ro deł raczej pomagac  w jego 

redukcji. Natomiast to sam konflikt w łonie ludzkiego z ycia popędowego 

utrudnia to zadanie. Stanowi to odwro cenie perspektywy prezentowanej 

jeszcze przez Freuda piszącego w 1908 roku o „kulturowej moralnos ci”, 

w znacznej mierze zbiez nej z „hipotezą represji”. 

Rozwinięta w po z nym okresie two rczos ci Freuda teoria 

umoz liwia więc analizę funkcjonowania jednostki w kulturze 

w kategoriach dynamicznej struktury związko w sfery popędo w i sfery 
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społecznej, mogącej podlegac  zro z nicowanej reorganizacji, jednak nie 

bez odniesienia do pewnych strukturalnych inwarianto w za jakie 

we Freudowskiej teorii uznac  nalez ałoby przede wszystkim 

nieredukowalny charakter konfliktu popędowego i jego konieczne 

społeczne zapos redniczenie w postaci mechanizmu radzenia sobie 

z lękiem i dos wiadczeniem dziecięcej bezradnos ci. 

Wiele wskazuje na to, z e Freud był w pełni s wiadomy istnienia 

ro z norodnych sposobo w organizacji z ycia społecznego, kto rych 

gło wnym mechanizmem działania nie musiało byc  jedynie wyparcie 

popędo w. Trzeba zauwaz yc , z e opisywana w znacznej mierze przez 

Freuda kultura to kultura bardzo szczego lna, ufundowana zdaniem 

Freuda na identyfikacji z ojcowskim autorytetem i przyjęciu 

ustanowionych przez niego zakazo w. Ukrytym z ro dłem takiego 

ufundowania relacji społecznych miało byc  poczucie bezradnos ci i pro ba 

odnalezienia, jakiejs  orientacji w chaotycznym i niebezpiecznym s wiecie. 

Wynikający z bezradnos ci lęk, nie musi jednak z koniecznos ci podlegac  

opracowaniu na drodze ustanowienia ojcowskiego ideału i związanego 

z nim prawa. Juz  w „Zahamowaniu, symptomie i lęku” Freud zwraca 

uwagę, z e mechanizm wyparcia stanowi tylko jeden z pos ro d wielu, 

mających na celu opanowanie lęku, mechanizmo w obronnych. Pozwala 

to przypuszczac , z e ro wniez  w sferze psychoanalitycznej teorii kultury 

nalez ałoby dopus cic  ro z norodnos c  mechanizmo w kulturowych 

stanowiących odpowiedz  na ludzkie poczucie bezradnos ci.  

O takich innych moz liwos ciach kulturowej pro by radzenia sobie 

z bezradnos cią Freud wspomina w „Kulturze jako z ro dle cierpien ” 

odnosząc się do społeczen stwa komunistycznego, a takz e 

hipotetycznego, znoszącego instytucję rodziny, społeczen stwa 

przyszłos ci, co do kto rych nie jest pewien, w jakim kierunku się rozwiną, 

ale niewątpliwie będą musiały dalej zmagac  z nieredukowalnym 
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konfliktem pomiędzy popędami z ycia i s mierci w jakiejs  nowej formie 

(Ibidem, s. 203). Najciekawsza z tej perspektywy jest uwaga dotycząca 

kultury amerykan skiej, kto ra zdaniem two rcy psychoanalizy nie jest 

zorganizowana woko ł figury ojcowskiego autorytetu lub jego pochodnej, 

a raczej „[…] za sprawą wzajemnego utoz samienia się [jej] uczestniko w 

[…]” (Ibidem, s. 205). Jest to wątek, kto rego two rca psychoanalizy 

niestety nie omawia juz  nigdy szerzej, jednak sama ta kro tka uwaga 

pozwala rozpoznac  zastosowania wypracowanej przez niego teorii 

do analizy kultur nieufundowanych na identyfikacji z ojcowskim ideałem 

i ustanowionymi przez o w ideał zasadami moralnymi. Ta marginalna 

uwaga Freud tylko potwierdza, więc to, co wykazac  miał powyz szy 

wywo d i otwiera drogę dla dalszego wykorzystania Freudowskiej teorii 

kultury w dalszych analizach. Sama zresztą teza o występowaniu 

swoistego horyzontalnego utoz samienia członko w danej społecznos ci 

zamiast wertykalnego utoz samienia z ojcowskim autorytetem moz e 

okazac  się niezwykle uz yteczna do analizy wspo łczesnego 

społeczen stwa, w kto rym figura społecznego autorytetu znacznie 

straciła na znaczeniu. Wychodząc od tej hipotezy nalez ałoby wskazac  

odmienny od wyparcia mechanizm obronny funkcjonujący na poziomie 

kulturowym, a takz e poddac  analizie sposo b w jaki rozgrywany 

jest konflikt pomiędzy popędami, jes li popęd s mierci nie moz e 

byc  zlokalizowany w obrębie powstałego w efekcie identyfikacji z figurą 

ojca „nad-ja”, a popędy seksualne podlegac  częs ciowemu wyparciu. 

Przedstawienie szczego łowych analiz tej problematyki wykraczałoby 

jednak znacznie poza ramy niniejszego tekstu. 
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Psychologia nieświadomości. Warszawa: Wydawnictwo KR. 

Freud, S. (1923/2009) „Ja” i „to”. W: S. Freud, Psychologia nieświadomości. 
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BEYOND  THE „REPRESSIVE HYPOTHESIS”. RELATIONS BETWEEN 

DRIVES AND CULTURE IN  FREUD’S LATE PSYCHOANALYTIC THEORY 

 

Abstract 

The purpose of the article is to demonstrate that Freud's theory in its late, 

mature form significantly goes beyond the model associated with 

the "repressive hypothesis" and thus can potentially be a useful 

conceptual tool for analyzing the contemporary non-repressive society 

and the form of subjectivity it creates. To this end, an outline 

of the development of the Freudian psychoanalytic theory will 

be presented in relation to the "repressive hypothesis" from the early 

period of his work, and then move on to the mature work of Freud 

to discuss its most important elements such as the concept of narcissism, 

reformulation of the relationship between anxiety and repression and 

the concept of duality of life and death drives. 
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