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Świadomość i nieświadomość

[...] Podział psychiki na świadomość i nieświadomość jest podstawowym
założeniem psychoanalizy [...]. Dla większości ludzi o wykształceniu filozoficz-
nym idea tego, co psychiczne, a co nie jest zarazem świadome, jest czymś tak
niepojętym, że wydaje się im absurdalna i już z punktu widzenia logiki nada-
jąca się do odrzucenia. [...]

"Bycie świadomym" to przede wszystkim termin czysto opisowy, który od-
wołuje się do najbardziej bezpośredniego i najpewniejszego postrzeżenia. Do-
świadczenie pokazuje nam następnie, że żaden element psychiczny - np. taki
jak wyobrażenie - zazwyczaj nie utrzymuje się trwale w świadomości. Cha-
rakterystyczne jest raczej to, że stan świadomości szybko przemija; wyobraże-
nie świadome w tej chwili, w chwili następnej świadome już nie jest, jednakże
w pewnych łatwo dających się zrealizować warunkach może ponownie zostać
uświadomione. Nie wiemy, czym było w międzyczasie; możemy tylko powie-
dzieć, że było l a t e n t n e (dosł.: ukryte, utajone), przez co rozumiemy, iż
w każdej chwili mogło zostać u ś w i a d o m i o n e. Również wtedy, kiedy
powiadamy, że było n i e ś w i a d o m e, dajemy poprawny opis stanu.
faktycznego. Określenie to zbiega się wtedy z określeniem .Jatentny", czyli
"możliwy do uświadomienia". Filozofowie zarzucą nam wtedy: Nie, termin
"nieświadomy" nie ma tu żadnego zastosowania; dopóki wyobrażenie to pozo-
stawało w stanie latencji, nie było w ogóle zjawiskiem psychicznym. Sprzeci-
wiając się im już w tym miejscu, uwikłalibyśmy się w spór terminologiczny,
który by do niczego nie doprowadził.

Do terminu czy pojęcia "nieświadomości" doszliśmy jednak na innej dro-
dze, a mianowicie przez opracowanie doświadczeń, w których pewną rolę
odgrywa d y n a m i k a psychiczna. Przekonaliśmy się, tzn. musieliśmy
przyjąć, że istnieją bardzo intensywne procesy czy wyobrażenia psychiczne -
tu przede wszystkim wchodzi w grę czynnik ilościowy, a więc ekonomiczny -
które mogą implikować dla życia psychicznego wszelkie następstwa, podobnie
jak pozostałe wyobrażenia, również takie, że jako wyobrażenia mogą ponownie
stać się świadome, a jedynie nie będą świadome samych siebie. Nie ma po-
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trzeby, by powtarzać tu ze szczegółami to, co często było już omawiane. Dość
powiedzieć, że w tym punkcie wkracza teoria psychoanalityczna i stwierdza, iż
takie wyobrażenia nie mogą być świadome, ponieważ przeciwstawia się temu
pewna określona siła, że skądinąd jednak mogłyby one stać się świadome i że
wtedy zobaczylibyśmy, jak mało się różnią od innych uznanych elementów
psychicznych. Teoria ta stała się nie do obalenia przez to, że w technice psy-
choanalitycznej znalazły się sposoby, za pomocą których można znieść ową
opierającą się siłę i uświadomić odnośne wyobrażenia. Stan, w którym znaj-
dowały się one przed uświadomieniem ich, nazywamy s t ł u m i e n i e m,
a siłę, która doprowadza do stłumienia i utrzymuje je, wyczuwamy w toku
pracy analitycznej jako o pór.

Nasze pojęcie nieświadomości uzyskaliśmy więc z teorii stłumienia. Treści
stłumione są dla nas modelem nieświadomości. Widzimy jednak, że mamy
dwojakiego rodzaju nieświadomość -latentną, zdolną do uświadomienia, oraz
treści stłumione, z racji swej natury same w sobie bezwzględnie niemożliwe
do uświadomienia. Nasza znajomość dynamiki psychicznej nie może pozostać
bez wpływu na nomenklaturę i sposób opisu zjawisk. Zjawiska latentne, które
są nieświadome tylko w sensie opisowym, a nie w sensie dynamicznym, nazy-
wamy p r z e d ś w i a d o m y m i; nazwę "n i e ś w i a d o m e" stosu-
jemy tylko do procesów nieświadomych w sensie dynamicznym, tak że mamy
teraz trzy terminy: świadomy, przedświadomy i nieświadomy, których znacze-
nie nie ma już charakteru czysto opisowego. Przyjmujemy, że przedświado-
mość jest o wiele bliższa świadomości niż nieświadomość, a ponieważ nie-
świadomość określiliśmy jako mającą charakter psychiczny, przeto z tym więk-
szą pewnością zrobimy to w odniesieniu do latentnej przedświadomości. [...]

W dalszym toku pracy psychoanalitycznej okazuje się jednak, że także te
rozróżnienia są niewystarczające, praktycznie biorąc, niedostateczne. Spośród
sytuacji, które na to wskazują, szczególną uwagę trzeba zwrócić na następują-
cą. Wytworzyliśmy sobie wyobrażenie organizacji powiązanych ze sobą proce-
sów psychicznych przebiegających w człowieku i organizację tę nazywamy
jego ego. Z tym ego wiąże się świadomość, rządzi ona dostępem do sfery ru-
chowej, to jest do odpływu pobudzeń w kierunku świata zewnętrznego; jest to
ta psychiczna instancja, która kontroluje wszystkie procesy częściowe, w nocy
zapada w sen i mimo to ciągle jeszcze poddaje cenzurze marzenia senne. Ego
to jest źródłem stłumień, których zadaniem jest nie tylko wykluczenie ze świa-
domości pewnych dążeń psychicznych, lecz także uniemożliwienie im innych
rodzajów manifestacji i aktywności. W analizie treści usunięte przez stłumienie
przeciwstawiają się ego, toteż staje przed nią zadanie przezwyciężenia oporów,
jakie ego przejawia wobec zajmowania się treściami stłumionymi. Otóż w toku
analizy zauważamy, że kiedy tylko choremu stawiamy pewne zadania, napo-
tyka on trudności: skojarzenia, kiedy mają się zbliżyć do treści stłumionych,
zawodzą go. Powiadamy mu wtedy, że pozostaje pod władzą jakiegoś oporu,
on jednak nic o tym nie wie, i gdyby nawet z uczuć przykrości, jakich doznaje,
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miał odgadnąć, że oto działa w nim opór, to i tak nie potrafiłby go wskazać
i nazwać. Ponieważ jednak opór ten ma na pewno źródło w jego ego i do
niego należy, przeto stajemy tu wobec nieprzewidzianej sytuacji. W samym
ego znaleźliśmy coś, co jest również nieświadome, zachowuje się tak samo jak
treści stłumione, tzn. przejawia intensywne oddziaływanie, samo jednak nie
staje się świadome i, aby stać się świadome, wymaga szczególnej pracy. [...]
Korzystając z wglądu, jaki mamy w strukturę życia psychicznego, przeciwień-
stwo to musimy zastąpić innym: sprzecznością między spójnym ego a oderwa-
nymi odeń treściami stłumionymi.

Jednakże skutki, jakie doświadczenie to przynosi naszemu ujęciu nieświa-
domości, sąjeszcze ważniejsze. Podejście dynamiczne pozwoliło nam dokonać
pierwszej korektury, wgląd w strukturę umożliwia nam drugą. Stwierdzamy, że
nieświadomość nie pokrywa się z treściami stłumionymi; zachowuje słuszność
twierdzenie, że wszystkie treści stłumione są nieświadome, ale nie cała nie-
świadomość jest także stłumiona. Również pewna część ego, Bóg wie jak waż-
na, może być nieświadoma i na pewno jest nieświadoma. [...]

Ego i id

Otóż cała nasza wiedza zawsze wiąże się ze świadomością. Również nie-
świadomość mogliśmy poznać tylko przez to, że ją sobie uświadomiliśmy. Jak
to jest jednak możliwe? Co to znaczy uczynić coś świadomym? Jak się to robi?

Wiemy już, do czego mamy tu nawiązać. Powiedzieliśmy, że świadomość
stanowi p o w i e r z c h n i ę aparatu psychicznego, tzn. przypisaliśmy ją ja-
kiemuś systemowi jako funkcję, którą - przestrzennie rzecz biorąc - spoty-
kamy jako pierwszą po stronie świata zewnętrznego. Przestrzennie zresztą nie
tylko w sensie funkcjonalnym, lecz tym razem także w sensie rozczłonkowania
anatomicznego. Również w naszych badaniach musimy obrać za punkt wyjścia
tę postrzegającą powierzchnię.

Od samego początku świadome są wszystkie postrzeżenia, zarówno ze-
wnętrzne (postrzeżenia zmysłowe), jak i wewnętrzne, które nazywamy dozna-
niami i uczuciami. Jak jednak przedstawia się sprawa z owymi wewnętrznymi
procesami, które - z grubsza i niedokładnie - możemy nazwać procesami
myślowymi? Czy procesy te, które dokonują się gdzieś we wnętrzu aparatu
psychicznego jako przesunięcia energii psychicznej na drodze ku działaniu, wy-
nurzają się na powierzchnię, która daje początek świadomości? Czy też świa-
domość wychodzi im naprzeciw? Zauważmy, że jest to jedna z trudności, które
pojawiają się wówczas, kiedy przestrzenne, t o p o g r a f i c z n e wy-
obrażenie procesów psychicznych chcemy potraktować serio. Obie możliwości
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w równym stopniu nie dadzą się pomyśleć, toteż w grę musi wchodzić coś
trzeciego.

Gdzie indziej przyjąłem już, że faktyczna różnica między nieświadomym
a przedświadomym wyobrażeniem (myślą) polega na tym, że pierwsze z nich
łączy się z jakimś materiałem, który pozostaje nieznany, podczas gdy to ostat-
nie, przedświadome, wiąże się z w y o b r a ż e n i a m i s ł o w n y m i.
Tu po raz pierwszy podejmujemy próbę podania dla obu systemów, przedświa-
domości i nieświadomości, cech innych niż relacja do świadomości. Pytanie:
jak coś staje się świadome, mogłoby więc brzmieć sensowniej: jak coś staje się
przedświadome? A odpowiedź na nie brzmiałaby: wskutek pojawienia się
związku z odpowiednimi wyobrażeniami słownymi.

Tymi wyobrażeniami słownymi są resztki wspomnień - były one kiedyś
postrzeżeniami i, jak wszystkie resztki wspomnień, mogą zostać ponownie
uświadomione. Zanim w dalszym ciągu zajmiemy się ich naturą, budzi się
w nas po raz pierwszy zrozumienie faktu, że uświadomione może zostać tylko
to, co już raz było świadomym postrzeżeniem, a to, co oprócz uczuć, mających
źródło w naszym wnętrzu, dąży do uświadomienia, musi starać się przekształ-
cić w postrzeżenie zewnętrzne. To zaś możliwe jest za pośrednictwem śladów
pamięciowych.

Resztki wspomnień tkwią, jak sądzimy, w systemach graniczących bezpo-
średnio z systemem postrzeżeń świadomych, tak że ich kateksje' łatwo mogą
się przenosić na elementy tego systemu. Od razu przychodzi tu na myśl halu-
cynacja i fakt, że nawet naj żywsze wspomnienie da się zawsze odróżnić zarów-
no od halucynacji, jak i od zewnętrznego postrzeżenia, jednakże równie szybko
uzmysławiamy sobie, że przy ponownym ożywieniu jakiegoś wspomnienia ka-
teksja pozostaje zachowana w systemie wspomnień, podczas gdy halucynacja
nie dająca się odróżnić od postrzeżenia może powstać wtedy, kiedy kateksja
nie tylko sięga od śladu pamięci do elementu postrzeżenia, lecz w pełni na
niego przechodzi.

Pozostałości słowne wywodzą się zasadniczo z postrzeżeń akustycznych,
tak że tym samym dana jest szczególna zmysłowa geneza systemu przedświa-
domości. Wzrokowe części składowe wyobrażenia słownego, jako wtórne,
uzyskane przez czytanie, można zrazu pominąć; dotyczy to także ruchowych
obrazów słowa, które u wszystkich - z wyjątkiem głuchoniemych - odgry-
wają rolę znaków pomocniczych. Słowo jest przecież właściwie pozostałością
wspomnienia słowa usłyszanego.

Nie wolno nam jednak - np. dla uproszczenia - zapomnieć o znaczeniu
resztek wspomnień optycznych, dotyczących rzeczy, ani też negować, że uświa-
domienie sobie procesów myślowych możliwe jest przez cofnięcie się do resz-

I Kateksja - zaangażowanie się, ulokowanie energii psychicznej (tu: wspomnienia) w jakimś
obiekcie - osobie, przedmiocie, myśli itd. - zdolnym ją wyładować (przyp. red. tomu).
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tek wizualnych, czemu wielu ludzi zdaje się dawać pierwszeństwo. Wyobra-
żenie o specyfice tego wizualnego myślenia może dać nam studium marzeń
sennych i przed świadomych fantazji [...], najczęściej uświadomiony zostaje
tylko konkretny materiał myślowy, jednakże nie można nadać wizualnego wy-
razu stosunkom, które są szczególnie charakterystyczne dla myśli. Myślenie
obrazowe jest więc tylko bardzo niedoskonałym uświadomieniem. Również
w pewien sposób jest ono bliższe procesom nieświadomym niż myślenie w sło-
wach, jak również niewątpliwie jest ono od niego starsze zarówno pod wzglę-
dem ontogenetycznym, jak i filogenetycznym.

Jeśli więc - by wrócić do naszych wywodów - coś samo w sobie nie-
świadomego w taki sposób staje się przedświadome, to na pytanie, jak z czegoś
stłumionego robimy coś (przed)świadomego, trzeba odpowiedzieć: stwarzając
za pomocą pracy analitycznej tego rodzaju przedświadome człony pośrednie.
Świadomość pozostaje więc na swym miejscu, ale także nieświadomość nie
wznosi się np. do świadomości.

Podczas gdy stosunek postrzeżenia zewnętrznego do ,,ja" jest całkowicie
oczywisty, to stosunek łączący postrzeżenie wewnętrzne z ego wymaga osob-
nych badań. Badania te zaś raz jeszcze nasuwają wątpliwość, czy rzeczywiście
robimy słusznie odnosząc całą świadomość do powierzchniowego systemu po-
strzeżeń świadomych.

Postrzeżenie wewnętrzne przekazuje doznania procesów przebiegających
w najbardziej różnorodnych, z pewnością także w naj głębszych warstwach
aparatu psychicznego. Procesy te są słabo znane, za ich najlepszy wzór mogą
jeszcze uchodzić procesy z szeregu przyjemność - przykrość. Są one pierwot-
niejsze i bardziej elementarne od procesów pochodzących z zewnątrz i mogą
dochodzić do skutku jeszcze w stanach zmąconej świadomości. [...] Doznania
te, podobnie jak postrzeżenia zewnętrzne, są wielomiejscowe, mogą pochodzić
jednocześnie z różnych miejsc, a przy tym posiadać różne, także przeciwstawne
cechy.

Doznania przyjemne nie mają w sobie nic z natarczywości, natomiast
w najwyższym stopniu cechuje ona doznania przykrości. Te doznania dążą do
zmiany, do odprowadzenia, i dlatego przykrość interpretujemy jako wzrost,
przyjemność zaś jako obniżenie kateksji energii. Jeśli to, co zostaje uświado-
mione jako przyjemność i przykrość, nazywamy czymś ilościowo i jakościowo
innym w przebiegu procesów psychicznych, to powstaje pytanie, czy to coś
innego może zostać uświadomione natychmiast czy też musi zostać doprowa-
dzone aż do systemu postrzeżenia.

Doświadczenie kliniczne wskazuje na tę drugą alternatywę. [...] dla wyob-
rażenia nieświadomego trzeba najpierw stworzyć człony łączące, aby dopro-
wadzić je do świadomości, podczas gdy nie jest to konieczne dla wrażeń, które
bezpośrednio przenoszą się dalej. Innymi słowy, rozróżnienie między świado-
mością i przedświadomością nie ma sensu w odniesieniu do doznań, kategoria
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przedświadomości jest tu w ogóle zbędna, albowiem doznania są albo świado-
me, albo nieświadome. Jeśli bowiem wiążą się one z wyobrażeniami słownymi,
to zawdzięczają to nie temu, że zostały uświadomione, lecz temu, że wiążą się
z nimi w sposób bezpośredni.

Rola wyobrażeń słownych staje się teraz całkowicie jasna. Za ich pośred-
nictwem wewnętrzne procesy myślowe stają się postrzeżeniami. Wydaje się, że

tym samym dowiedzione zostało zdanie: wszelka wiedza pochodzi z postrze-
żenia zewnętrznego. Przy superkateksji myślenia myśli są rzeczywiście postrze-
gane jakby z zewnątrz i dlatego uznawane za prawdziwe.

Po tym wyjaśnieniu związków między postrzeżeniem zewnętrznym i we-
wnętrznym a powierzchniowym systemem postrzeżeń świadomych możemy
przystąpić do rozbudowy naszego wyobrażenia ego. Widzimy, że wyłania się
ono z systemu postrzeżenia jako jego jądro i zrazu obejmuje przedświadomość
opierającą się na resztkach wspomnień. Jednakże ego, jak już wiemy, jest rów-
nież nieświadome.

Otóż sądzę, że odniesiemy wielką korzyść, jeśli pójdziemy za sugestią pew-
nego autora, który powodowany motywami osobistymi daremnie zapewnia, że
nie ma nic wspólnego z surową, wzniosłą nauką. Mam tu na myśli Georga
Groddecka, który ciągle podkreśla, że to, co nazywamy naszym ego, zachowuje
się w życiu zasadniczo biernie, że - by użyć jego określenia - jesteśmy
"życi" przez nieznane i nie dające się opanować moce/. Wszyscy doznawaliś-
my tych samych wrażeń, jakkolwiek nie przytłoczyły nas one do tego stopnia,
byśmy wykluczyli wszystkie inne, i nie tracimy nadziei, że uda się nam znaleźć
dla poglądów Groddecka miejsce w strukturze nauki. Proponuję oddać im spra-
wiedliwość w ten sposób, że wyłaniającą się z systemu postrzeżenia istotę,
która zrazu jest przedświadoma, będziemy nazywać ego, pozostałą natomiast
część psychiki, w którą ego przechodzi i która zachowuje się jak nieświado-
mość, określać - tak j ak robi to Groddeck - terminem Es (ono, tj. idl.

Zobaczymy wkrótce, czy z ujęcia tego będziemy mogli wyciągnąć jakieś
korzyści, zarówno dla zrozumienia, jak i dla opisu aparatu psychicznego. Jed-
nostka jest teraz dla nas psychicznym id, nieznanym i nieświadomym, a na
jego powierzchni znajduje się ego, które rozwinęło się z systemu postrzeżenia
jako jego jądro. Jeśli zechcemy przedstawić rzecz graficznie, to dodamy, że
ego nie obejmuje id całkowicie, lecz tylko w takim stopniu, do jakiego system
ten tworzy jego powierzchnię, tj. tak, jak np. płytka zarodkowa nakłada się
na jajeczko. Ego nie jest wyraźnie oddzielone od id, w dolnej partii zlewa się
z mm.

2 Por. Georg Groddeck, Das Buch vom Es, Wien 1923.
3 Sam Groddeck chyba poszedł za przykładem Nietzschego, li którego ów gramatyczny zwrot na

określenie czynnika bezosobowego i, by tak rzec, koniecznego z natury, spotyka się bardzo często.



EGOIID 267

W-Bm.

Aparat psychiczny
W-Bw = system postrzeżeń świadomych; akust. = akustycznych;

Vbw = przedświadomość; Ich = ego; Es = id; Vdgt = treści stłumione.

Ale również treści stłumione zlewają się z id, stanowią tylko jego część.
Treści te są jednak ostro oddzielone od ego przez stłumione opory, można
natomiast do nich dotrzeć poprzez id. Poznajemy od razu, że niemal wszystkie
podziały, które opisaliśmy jako wynikłe z patologii, odnoszą się do - jedynie
nam znanych - powierzchniowych warstw aparatu psychicznego. Omawianą
strukturę tego aparatu moglibyśmy przedstawić w formie rysunku, którego kon-
tury służyłyby tylko prezentacji, a nie miałyby rościć sobie prawa do jakiegoś
szczególnego znaczenia. Dodajmy jedynie, że zgodnie ze świadectwem anato-
mii mózgu ego nosi "kapuzę" przekrzywioną na jedną stronę, by tak rzec, na
bakier.

Z łatwością stwierdzamy, że ego jest częścią id, która uległa zmianie pod
bezpośrednim wpływem świata zewnętrznego i za pośrednictwem postrzeżeń
świadomych i jest poniekąd kontynuacją zróżnicowania powierzchni. Dąży ono
również do tego, by ułatwić wpływ świata zewnętrznego na id i umożliwić
realizację jego zamiarów, jak również do tego, by na miejsce zasady przy-
jemności, która bez ograniczeń rządzi id, postawić zasadę rzeczywistości.
Postrzeżenie odgrywa wobec ego taką rolę, jaka w id przypada popędowi. Ego
reprezentuje to, co można nazwać rozumem i rozwagą, w przeciwieństwie do
id, obejmującego wszelkie namiętności. Wszystko to pokrywa się z powszech-
nie znanymi, popularnymi rozróżnieniami, jednak również musi być rozumiane
jako coś słusznego jedynie przeciętnie lub idealnie.

Funkcjonalne znaczenie ego wyraża się w tym, że normalnie rzecz biorąc
ma ono władzę nad dostępem do sfery ruchowej. Tak więc w porównaniu z id
przypomina ono jeźdźca, który powinien okiełznać wielką siłę konia, z tą jed-
nak różnicą, że jeździec próbuje to zrobić o własnych siłach, ego zaś z pomocą
sił zaczerpniętych skądinąd. Porównanie to posuńmy dalej. Podobnie jak jeźdź-
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cowi - jeśli nie chce spaść z konia - nie pozostaje nic innego, jak dać się
mu zawieźć tam, dokąd on zechce, tak i ego zwykło realizować wolę id tak,
jak gdyby była to jego własna wola. [...]

Stosunek ego do świadomości doceniano niejednokrotnie, jednakże kilka
istotnych faktów trzeba tu opisać na nowo. Przyzwyczajeni do uwzględniania
wszędzie punktu widzenia oceny społecznej lub etycznej, nie będziemy zasko-
czeni dowiadując się, że w nieświadomości kłębią się niskie namiętności, spo-
dziewamy się jednak, że psychiczne funkcje znajdą tym łatwiejszy dostęp do
świadomości, im wyżej oceniane są z tego punktu widzenia. Ale doświadczenie
psychoanalityczne rozczarowuje nas pod tym względem. Z jednej strony, mamy
dowody na to, że nawet subtelna i trudna praca intelektualna, która skądinąd
wymaga intensywnego zastanowienia, może być spełniana również przedświa-
domie, nie docierając do świadomości. Przypadki takiej pracy nie ulegają żad-
nej wątpliwości, dochodzi do nich np. we śnie, i wyrażają się one w tym, że
człowiek po obudzeniu zna rozwiązanie jakiegoś trudnego problemu matema-
tycznego czy innego, które poprzedniego dnia nadaremnie starał się znaleźć.

Jednakże o wiele bardziej szokujące jest inne doświadczenie. Z naszych
analiz dowiadujemy się, że istnieją ludzie, u których samokrytycyzm i sumie-
nie, a więc niezwykle wysoko cenione funkcje psychiczne, pozostają nieświa-
dorne i jako takie mają najpoważniejsze skutki; niezdawanie sobie sprawy
z oporu, jaki się stawia w analizie, nie jest bynajmniej jedyną sytuacją tego
rodzaju. Jednakże nowe doświadczenie, które skłania nas do tego, by mimo
naszego krytycyzmu mówić o n i e ś w i a d o m y m p o c z u c i u
w i n y, myli nas o wiele bardziej i stawia wobec nowej zagadki, zwłaszcza
kiedy stopniowo stwierdzamy, że tego rodzaju nieświadome poczucie winy od-
grywa w dużej ilości nerwic ekonomicznie decydującą rolę i stanowi najwięk-
szą przeszkodę do wyzdrowienia. Chcąc zaś powrócić do naszej skali wartości,
musimy stwierdzić: nieświadome w ego może być nie tylko to, co naj głębsze,
lecz także to, co najwyższe. [...]

Ego i superego (ideał ego)

Gdyby ego było jedynie częścią id zmodyfikowaną pod wpływem systemu
postrzeżeń, reprezentantem realnego świata zewnętrznego w psychice, to mieli-
byśmy do czynienia ze sprawą prostą. Jednakże dochodzi tu jeszcze coś in-
nego.

Motywy, które skłoniły nas do przyjęcia istnienia pewnego stopnia w ego,
pewnego zróżnicowania w jego obrębie, i d e a ł u ego, czyli superego,
zostały omówione gdzie indziej. [...] Bolesne cierpienia melancholii udało się
nam wyjaśnić przez przyjęcie, że utracony obiekt zostaje ponownie zrekon-
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struowany w ego, a więc że kateksja obiektu zostaje zastąpiona przez iden-
tyfikację". Wówczas jednak nie odkryliśmy jeszcze całego znaczenia tego pro-
cesu i nie wiedzieliśmy, jak jest częsty i typowy. Od tej pory zrozumieliśmy,
że takie zastąpienie kateksji obiektu przez identyfikację ma istotny udział
w kształtowaniu ego i poważnie przyczynia się do powstania tego, co nazywa-
my c h a rak t e rem.

Na samym początku, w prymitywnej, oralnej fazie" rozwoju jednostki, nie
można rozróżnić kateksji obiektu od identyfikacji. Później można tylko przyjąć,
że kateksje te mają źródło w id, dla którego dążenia erotyczne są potrzebą.
Początkowo słabe jeszcze ego dowiaduje się o kateksjach obiektów, akceptuje
je albo też stara się przed nimi obronić za pomocą procesu tłumienia".

Jeśli jednak taki obiekt seksualny powinien lub musi być porzucony, to nie-
rzadko dochodzi do przemiany ego, którą trzeba określić jako rekonstrukcję
obiektu w ego [...]. Proces ten występuje bardzo często we wczesnych fazach
rozwoju i dopuszcza przyjęcie poglądu, że charakter ego jest rezultatem porzu-
conych kateksji obiektów, obejmujących dzieje tych wyborów obiektu. Natural-
nie, należy od razu uznać istnienie skali odporności, odporności określającej,
w jakiej mierze charakter danego człowieka odrzuca lub przyjmuje wpływy,
jakie wywierają nań dzieje tych erotycznych wyborów obiektów. [...]

W myśl innego poglądu, owo przekształcenie erotycznego wyboru obiektu
w przemianę ego jest również sposobem, w jaki ego może opanować id i po-
głębić łączące je z nim stosunki, zresztą - dodajmy - kosztem daleko po-
suniętej uległości wobec tych przeżyć. Jeśli ego przejmuje cechy obiektu, to -
że tak powiem - samo narzuca się id jako obiekt erotyczny, stara się zre-
kompensować jego stratę mówiąc mu niejako: "Możesz kochać mnie, przecież
tak bardzo przypominam utracony obiekt".

Przekształcenie libido' związanego z obiektem w libido narcystyczne, które
się tu dokonuje, wyraźnie pociąga za sobą porzucenie celów seksualnych, de-
seksualizację, a więc pewnego rodzaju sublimację". Tak powstaje - godna
wnikliwego potraktowania - kwestia, czy nie jest to powszechna droga pro-

4 Identyfikacja - spostrzeganie innej osoby jako stanowiącej część lub przedłużenie nas samych,
uwewnętrznienie jej celów i wartości, traktowanych jak własne (przyp. red. tomu).

5 Faza oralna - pierwsza faza rozwoju popędu płciowego u dzieci, kiedy doznania seksualne
skoncentrowane są w strefie ust (przyp. red. tomu).

6 Interesującą paralelą do zastąpienia wyboru obiektu przez identyfikację jest wiara ludów
pierwotnych, że własności zwierzęcia spożywanego jako pokarm wchodzą w skład charakteru tego,
kto je spożywa, oraz oparte na tej wierze zakazy. Wiara ta, jak wiadomo, przenika również
uzasadnienie kanibalizmu oraz szereg zwyczajów związanych z ucztą totemiczną i sięga aż po
chrześcijańską komunię. Skutki, które tu przypisuje się oralnemu opanowaniu obiektu, rzeczywiście
pociągają za sobą późniejszy seksualny wybór obiektu.

7 Libido - energia seksualna, nieświadomy popęd rozrodczy działający według zasady
przyjemności (przyp. red. tomu).

8 Sublimacja - nieświadomy proces znajdowania akceptowanych przez kulturę form dlarealizacji
dezaprobowanych popędów (przyp. red. tomu).
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wadząca do sublimacji, czy nie każda sublimacja dochodzi do skutku za po-
średnictwem ego, które zrazu przemienia seksualne libido związane z obiektem
w libido narcystyczne, aby mu później, być może, wyznaczyć inny cel. Pyta-
niem, czy przemiana ta nie wpływa również na losy innych popędów, czy nie
doprowadzi np. do rozdzielenia różnych stopionych ze sobą popędów, zajmie-
my się jeszcze później.

[...] niezależnie od tego, jak może się ukształtować późniejsza odporność
charakteru na wpływy porzuconych kateksji obiektów, skutki pierwszych iden-
tyfikacji, do których doszło w najwcześniejszym okresie życia człowieka, będą
miały charakter powszechny i długotrwały. To prowadzi nas z powrotem do
genezy ideału ego, albowiem poza nim ukrywa się pierwsza i najważniej-
sza identyfikacja jednostki, a mianowicie identyfikacja z ojcem w okresie
osobistych pradziejów. Identyfikacja ta nie jest; jak się zrazu zdaje, skutkiem
czy rezultatem jakiejś kateksji obiektu, jest ona bowiem czymś bezpośrednim
i wcześniejszym od wszelkich kateksji obiektu. Jednakże wybory obiektu, które
należą do pierwszego okresu życia seksualnego i dotyczą ojca i matki, zdają
się - normalnie rzecz biorąc - prowadzić do takiej identyfikacji i tym sa-
mym wzmacniać pierwotną identyfIkację. Jednakże relacje te są tak skompli-
kowane, że koniecznie trzeba opisać je dokładniej. Przyczyną tej komplikacji
są dwa czynniki - "trójkątowa" struktura sytuacji edypalnej oraz konstytucjo-
nalny biseksualizm jednostki.

Uproszczony przypadek małego dziecka płci męskiej przedstawia się nastę-
pująco. Bardzo wcześnie rozwija ono kateksję, za jej obiekt biorąc własną
matkę, kateksję, która ma swój początek w piersi matki i stanowi wzór wyboru
obiektu zgodnego z typem przyciągania; ojca chłopiec opanował przez identy-
fikację. Obie te relacje przez pewien czas koegzystują, dopóki wskutek wzmoc-
nienia seksualnego pragnienia posiadania matki i spostrzeżenia, że ojciec stoi
temu pragnieniu na przeszkodzie, nie dojdzie do powstania kompleksu Edypa.
Identyfikacja z ojcem przybiera teraz odcień wrogości i zmienia się w chęć
usunięcia ojca i zastąpienia go u boku matki. Od tego okresu stosunek do ojca
nabiera charakteru ambiwalentnego; wydaje się, jak gdyby ujawniła się ambi-
walencja zawarta od samego początku w identyfikacji. Ambiwalentna posta-
wa wobec ojca oraz wyłącznie czułe pożądanie matki jako obiektu stanowią
u chłopca treść prostego, pozytywnego kompleksu Edypa.

Rozbicie kompleksu Edypa musi pociągnąć za sobą wyrzeczenie się ka-
teksji obiektu - matki. Jej miejsce może zająć albo identyfIkacja z matką,
albo wzmocnienie identyfikacji z ojcem. To ostatnie wyjście zwykliśmy uwa-
żać za normalne, pozwala ono w pewnym stopniu zachować czuły stosunek do
matki. W ten sposób przez załamanie się kompleksu Edypa wzmocnieniu
uległby męski charakter chłopca. W całkowicie analogiczny sposób edypalna
postawa małej dziewczynki może przekształcić się we wzmocnienie jej iden-
tyfikacji z matką (lub też w pojawienie się tejże), która określa kobiecy cha-
rakter dziecka.
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[...] Jest to pierwszy ze sposobów, w jakie biseksualizm ingeruje w losy
kompleksu Edypa. Drugi sposób jest jeszcze ważniejszy. Odnosimy mianowicie
wrażenie, że prosty kompleks Edypa bynajmniej nie występuje najczęściej, sta-
nowi raczej pewne uproszczenie czy schematyzacj ę, która jednak dość często
znajduje uzasadnienie praktyczne. Wnikliwsze badanie odkrywa najczęściej
p e ł n i e j s z y kompleks Edypa, który w zależności od pierwotnego
biseksualizmu dziecka ma charakter dwojaki - pozytywny i negatywny. Zna-
czy to, że chłopiec ma nie tylko ambiwalentną postawę wobec ojca i przejawia
czuły wybór obiektu wobec matki, lecz że również zachowuje się jednocześnie
jak dziewczynka, tj. przyjmuje czułą, kobiecą postawę wobec ojca i odpowia-
dającąjej zazdrosną i wrogą wobec matki. [...]

Sądzę, że postąpimy właściwie, jeśli w ogóle, a w szczególności u nerwi-
cowców, przyjmiemy istnienie pełnego kompleksu Edypa. Doświadczenie ana-
lityczne wykazuje wówczas, że w pewnej ilości przypadków ta lub inna jego
część zanika, prawie nie zostawiając śladów, tak że otrzymujemy szereg, na
którego jednym końcu znajduje się normalny, pozytywny, a na drugim od-
wrócony, negatywny kompleks Edypa, podczas gdy człony środkowe stano-
wią pełną formę o nierównych udziałach obu komponentów. Przy rozpadzie
kompleksu Edypa cztery zawarte w nim dążenia łaczą się w ten sposób, że dają
początek identyfikacji z ojcem i identyfikacji z matką; identyfikacja z ojcem
zachowuje matkę jako obiekt, co jest właściwe kompleksowi pozytywnemu,
i zarazem eliminuje ojca jako obiekt (kompleks odwrócony); coś analogicznego
zajdzie w odniesieniu do identyfikacji z matką. W różnych co do siły formach
przejawiania się obu identyfikacji znajdzie odbicie nierówność obu predyspo-
zycji płciowych.

T a k w i ę c m o ż n a p r z y jąć, ż e n a j o g ó l n i e j -
szym rezultatem fazy rozwoju seksualnego
rządzonej przez kompleks Edypa jest pewien
r e l i k t w e g o, k t ó r y p r o wad z i d o p o w s t a n i a
t y c h d w ó c h, w jak i ś s p o s ó b g o d z ą c y c h s i ę z e
s o b ą i d e n t y f i k a c j i. T a p r z e m i a n a e g o
z a c h o w u j e s w ą o drę b n ą p o z y c j ę, P r z e c i w -
stawia się pozostałej treści ego jako ideał
e g o, c z y l i s u p e r e g o.

Jednakże superego nie jest po prostu reliktem pierwszego wyboru obiektu
dokonanego przez id, lecz ma również znaczenie jak silna formacja reaktywna
wobec niego. Stosunek superego do ego nie wyczerpuje się w napomnieniu:
p o w i n i e n e ś być taki (jak ojciec), lecz także obejmuje zakaz: n i e
p o w i n i e n e ś być taki (jak ojciec), tzn. nie powinieneś robić tego
wszystkiego, co on; wiele rzeczy jest zastrzeżonych tylko dla niego. Ten
podwójny aspekt ideału ego wywodzi się stąd, że ideał ego starał się stłumić
kompleks Edypa, ba, dopiero temu zwrotowi zawdzięcza swe powstanie. Stłu-
mienie kompleksu Edypa nie było, oczywiście, zadaniem łatwym. Ponieważ
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rodzice, a szczególnie ojciec, uznani zostają za przeszkodę na drodze do urze-
czywistnienia pragnień edypalnych, przeto dziecięce ego stwarzając w sobie
właśnie tę samą przeszkodę nabiera siły, aby dokonać owego stłumienia.
W tym celu czerpało ono poniekąd siły od ojca, a zapożyczenie to jest aktem
niezwykle brzemiennym w skutki. Superego zachowa w rezultacie charakter
ojca, a im silniejszy był kompleks Edypa, im bardziej przyśpieszone (pod
wpływem autorytetu, nauki religii, nauki szkolnej, lektury) było jego stłumie-
nie, tym silniej superego będzie następnie dominować nad ego jako sumienie,
a być może jako nieświadome poczucie winy. [...]

Jeśli jeszcze raz rzucimy okiem na całość opisanej genezy superego, to
zobaczymy, że jest ono rezultatem dwóch niezwykle istotnych czynników
biologicznych: długotrwałej dziecięcej bezradności i zależności człowieka oraz
kompleksu Edypa, którego rolę sprowadziliśmy przecież do przerwania roz-
woju libido przez okres latentny, a tym samym do d w u kro t n e g o
z a i n i c j o w a n i a jego życia seksualnego. Ten ostatni czynnik,
stanowiący, jak się zdaje, specyficznie ludzką właściwość, pewna hipoteza
psychoanalityczna przedstawiła jako schedę po narzuconym człowiekowi przez
epokę lodowcową działaniu zmierzającym do rozwoju kulturowego. Tak więc
oddzielenie się superego od ego nie jest czymś przypadkowym, reprezentuje
ono najistotniejsze cechy rozwoju jednostki i gatunku, a co więcej, dając trwa-
ły wyraz wpływowi rodziców, uwiecznia istnienie czynników, którym zawdzię-
cza swe powstanie. [...]

Ideał ego jest więc spadkobiercą kompleksu Edypa, a zatem wyrazem naj-
potężniejszych poruszeń i najważniejszych libidynalnych losów id. Przez swe
powstanie ego opanowało kompleks Edypa, a zarazem samo podporządkowało
się id. Podczas gdy ego jest zasadniczo reprezentantem świata zewnętrznego,
rzeczywistości, to superego przeciwstawia mu się jako rzecznik świata we-
wnętrznego, id. Konflikty między ego a ideałem - na co jesteśmy przygoto-
wani - będą przede wszystkim odzwierciedlać przeciwieństwo między rzeczy-
wistością a psychiką, między światem zewnętrznym a wewnętrznym.

To, co biologia i losy gatunku ludzkiego stworzyły i pozostawiły w id, zo-
staje przejęte przez ego w procesie kształtowania ideału i tu indywidualnie na
nowo przeżyte. Ideał ego w wyniku historii swego powstania posiada bogate
powiązania z filogenetycznym dorobkiem, z archaicznym dziedzictwem jed-
nostki. To, co w życiu poszczególnej psychiki należy do rzeczy naj głębszych,
dzięki kształtowaniu ideału staje się w naszych ocenach najwyższą wartością
duszy ludzkiej. Byłoby jednak daremnym wysiłkiem lokalizowanie ideału ego,
choćby w sposób tylko podobny jak ego, czy też dopasowywanie go do jed-
nego z tych porównań, za pomocą których staramy się odtworzyć relacj ę mię-
dzy ego a id.

Można z łatwością wykazać, że ideał ego może sprostać wszelkim wy-
mogom, które stawiamy wyższej istocie w człowieku. Jako twór zastępujący
tęsknotę za ojcem, zawiera on zarodek, z którego rozwinęły się wszystkie
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religie. Stwierdzenie własnej niedoskonałości przy porównaniu naszego .ja"
z jego ideałem rodzi pokorne uczucie religijne, do którego w swej tęsknocie
odwołuje się człowiek wierzący. W toku dalszego rozwoju rolę ojca przejmują
i kontynuują nauczyciele i autorytety; ich nakazy i zakazy zachowały swą moc
w ideale ego i teraz, jako s u m i e n i e, pełnią cenzurę moralną. Napięcie
między wymaganiami sumienia a osiągnięciami ego odczuwane jest jako p o -
c z u c i e w i n y. Uczucia społeczne opierają się na identyfikacjach z in-
nymi na podstawie tego samego ideału ego.

Początkowe rozdziały rozprawy Das Ich und das Es, opublikowanej przez Sigmunda
Freuda w 1923 roku.

Przedruk według wydania polskiego: Sigmund Freud, Ego i id, [w:] tegoż, Poza zasadą
przyjemności, przeł. Jerzy Prokopiuk, PWN, Warszawa 1976 (wyd. 2), s. 92-12l.
Opuszczono część przypisów.


