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д-р Давид Иерохам

Политическата философия на
кушетката на Зигмунд Фройд

Размислите за човешката природа, независимо дали
принадлежат на лаици, или на хора, имащи самочувст
вието на експерти, често отразяват надменността на
създателите си, които смятат, че всичко им е ясно и са
лишени от каквото и да било съмнение в собствените
си преценки и разсъждения. Подобна е атмосферата и
при създаването на теории за развитието и перспекти
вите на културата. Възможно е тази надменност, ин
телектуална и морална, да изкриви в повечето случаи
картината, която получаваме за себе си и за света. Но
Фройд като че ли е имунизиран от тази опасност, тъй
като прави своите изводи за културата, а и за текущи
те събития, не само като теоретик и учен
наблюдател,
ъм
з
и
н
а
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ism си,
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и
застанал зад лежащияана психоаналитичната
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к
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както с неговото,
) К tiqueсиa„психично“. Това впрочем е
(cсобственото
така и със
ri
C
)
една от привилегиите
на практическата работа с хора.
(c
Както за терапевта, така и за пациента винаги стои
въпросът доколко е свързан, по време на работата си,
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със своето собствено несъзнавано, със собствените си
чувства и асоциации. В този процес арогантността на
„знаещия“ и надменното отношение към пациента и
към неговата преценка могат да доведат до разминава
не на процесите на познание с процесите в реалност
та – нещо, което винаги води до някаква трагедия,
по-голяма или по-незабележима, но винаги трагедия.
От друга страна, ако терапевтът остане във връзка със
собствените си чувства и собствената си психична ре
алност, то това ще подпомогне и пациента, а и него
самия да бъдат плодотворно взаимодействащи си –
както един с друг, така и с външната реалност. Може
би именно този терапевтичен опит подпомага и самия
Фройд в създаването на събраните в този том тексто
ве за войната, за смъртта и за културата като цяло.
Фройд започва да разсъждава върху проблема за вли
янието на културата върху психичното, и обратно, за
влиянието на индивидуалното „психично“ върху ци
вилизацията още през 1908 година в текста си „Кул
турният сексуален морал и модерната невротичност“.
Казва, че „нашата култура е изцяло изградена върху
ъмчовек е от
потискането на нагоните. Всеки отделен
з
и
н
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ism пълна
ума отanсвоята
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власт, от агресивнитекиаотмъстителни
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d
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своята личност,
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Крикатоqu
e
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c
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щото културно притежание
на материални и идеални
riti
C
)
блага“1. Впоследствие
тази
и
свързаните с нея идеи се
(c
1

Ср.: Фройд, З., „Културният сексуален морал и модерната невро
тичност“, в: Анатомия на чувствата, С., 1995, Евразия.
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преповтарят в различни варианти в така наречените
„културни“ текстове на Фройд – Тотем и табу2, Групова психология и анализ на Аза, Неудовлетвореността в културата и Моисей и монотеизмът. Според
нас и представените в този том текстове за войната и
смъртта, заедно със споменатата книга Неудовлетвореността в културата, допълват този списък. Смя
там, че и откритията на Фройд относно сънищата,
грешките и хумора са същностно „културни“, тъй като
те изследват мисленето, езика и символизирането,
споделени в пространството на човешката общност.
Те обаче не са експлицитно адресирани към въпроса
как се конституира човешката култура и човешкото
общество. Тук ще цитираме въведението му към тек
ста Групова психология и анализ на Аза: „В психичния
живот на човека винаги присъства ‘другият’. Той като
правило е образец, обект, помощник или противник и
затова психологията на личността от самото си начало
е едновременно и социална психология в този разши
рен, но напълно обоснован смисъл“3. Това е написано
през 1921 г., но сега, следвайки хронологията на насто
ящата книга, се връщаме към времето преди
ъм това, към
з
и
1915 г., когато Фройд написва „Навременни
ман anismмисли за
у
Х
войната и смъртта“:
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C
)
(c Фройд, З., Тотем и табу, С., 2013, Изд. къща
Вж. бълг. издание:

КХ – Критика и Хуманизъм, превод С. Маринова.
Ср.: Фройд, З., „Психология на масите и анализ на човешкото Аз“,
в: Тайната на живота, С., 1993, Евразия.
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„театър на военните действия“). Според мен точно
този „театър“ поставя на изпитание психоанализата и
като философия, и като практически метод. Действи
ята, и то военните, излизат от контрола на мисленето
и езика, като същевременно именно то, действието,
търси да се припознае в самата теория. Но психоана
лизата – въпреки, че е революционна и въпреки това,
че в нея присъстват както военни, така и театрални
термини и понятия като ‘конфликт’, ‘агресия’, ‘защит
ни механизми’, ‘сцена’, ‘персонажи’ и пр. – все пак
предпочита историите и думите. В метода ѝ човекът
е затворник, който лежи на кушетката. Това е част от
самата ‘култура на психоанализата’, отразена в нейна
та рамка. От друга страна обаче, тя е създадена и като
средство за постигане на свобода от индивида. Но
„свободата на личността не е дар на цивилизацията“,
както ще напише Фройд десет години след войната в
един от тези текстове. Нека тук припомним и факта,
че Фройд преодолява хипнозата, включително като
метод, който допринася за зависимостта на личност
та, и я замества с най-гениалното си изобретение –
„метода на свободните асоциации“.
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нието от войната“, е написана по-скоро като философ
ско-политически текст, макар че на моменти в него се
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Нина Николова

Das Unbehagen* от Фройд

Цялата Наполеонова армия беше там по онова
време, в двора на Тюйлери, представена с по една рота
или взвод, охраняваща съня на императора. Това беше
блестящата епоха, когато великата армия беше оставила зад себе си Маренго в очакване на Аустерлиц.
– Ваше величество – каза министърът на вътрешните работи на Наполеон, – вчера видях найсмелия мъж в империята Ви.
– Кой е той? – обърна се рязко към него Наполеон.
– И какво е направил?
– Той възнамерява да направи нещо, Ваше величество.
– А какво именно?
– Да проучи парижките канали.
Такъв човек действително съществуваше и той
се казваше Брюнзо.
Виктор Юго, Клетниците

м
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неговата многозначност (вж. техническата бележка в
началото на текста „Неудовлетвореността в културата“). Уверена
съм, че читателят няма как да не долови конотацията, в която е
разчетен той тук.

245

на ужаса на парижани от всичко онова, което се намира
‘долу’, в катакомбите на града. Освен отходно място, къ
дето се оттича цялата мръсотия, екскрементите на Па
риж, клоаката е и свърталище на престъпност – тя се е
превърнала в зловещ символ на всичко, всяващо страх и
отвращение. Брюнзо посмява да слезе ‘долу’, затова той е
най-смелият мъж в Наполеоновата империя.
Одързостяването

Около половин век по-късно се ражда един друг чо
век, чиято смелост по нищо не отстъпва, а може би
дори превъзхожда тази на Брюнзо: Зигмунд Фройд. В
какво се състои неговата смелост? И защо правя тази
аналогия?
Подобно на Брюнзо, Фройд дръзва да слезе ‘долу’,
но този път – в клоаката на несъзнаваното, сред ек
скрементите на културния индивид, сред всичко
онова, от което цивилизованият човек се отвръща с
погнуса. Той посмява да се изправи срещу най-отвра
тителното и най-непоносимото – срещу онова, което
ъм
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Около средата на 90-те години на XIX в. и най-вече след смъртта
на баща си през есента на 1896 г., която оказва дълбоко въздейст
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И ще се натъкне на невероятен отговор: когато
е бил съвсем малък, неговата ‘няня’ го е изкъпала в
кървавата вода, в която преди това е измила менстру
иращото си тяло. Може би това именно, пише в едно
от писмата си до Вилхелм Флийс той, го е направило
резистентен, имунизирало го е към отвратителното,
може би тази кръв го е обгърнала като скафандър и –
подобно на онова, което легендата разказва за Зиг
фрид, който се изкъпва в кръвта на дракона и става
неуязвим – го е усилила, дарила го е със свръхспо
собности, съоръжила го е със свръхимунитет срещу
погнусата.2
Но смелостта на Фройд не се свежда само до него
вата способност да се изправи срещу най-отвратител
ното – секретите на човешката психика. За да стигне
до тях, Фройд трябва да се опълчи срещу нещо също
толкова трудно преодолимо – съпротивите, чрез кои
то човек охранява тези свои секрети. При това колко
то срещу съпротивите на своите пациенти, с които се
сблъсква всекидневно в терапевтичната си практика,
толкова и срещу тези на своите колеги. Но превъзмог

2
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вие върху него, Фройд предприема „рискованото начинание“
(Gay, P., Freud: A Life for Our Time, 2006, New York/London, W.W.
Norton & Company, 130) да се подложи на интензивна самоанали
за. Това е изключително усилие, което Ърнест Джоунс определя
като „уникален подвиг“ (по: Gay, P., 2006, цит. съч., 130). Колкото
и изнурително да е, това усилие е само една стъпка по пътя към
най-омерзителните тайни на културата.
Вж. по този въпрос: Menninghaus, W., „Psychoanalyse des Stinkens:
Libido, Ekel und Kulturentwicklung bei Freud“, в: Ekel. Theorie und
Geschichte einer starken Empfindung, 1999, Frankfurt am Main, Suhr
kamp.
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ването на първите е част от самото лечение, за кое
то той разполага както със съответен инструмен
тариум, така и със съдействието на пациентите си,
които разчитат на неговата помощ и зависят от нея.
А пред вторите Фройд е безкрайно уязвим, защото
тези съпротиви се стоварват върху него самия като
отричания: на теориите му, а и на личността му. И
това е така, тъй като, от една страна, той оспорва
утвърдени научни парадигми, споделяни от светов
ноизвестни невролози и психиатри, някои от които
са и негови учители. Но от друга страна – което е
много по-рисковано, – той всъщност разобличава
установени, непоклатими цивилизационни стере
отипи, чиито носители са същите тези учени като
῾културни хора’.
Нещо повече, самият Фройд е част както от на
учната, така и от културната общност, чиито цивили
зационни предразсъдъчности в края на краищата би
следвало да споделя. С други думи, той ще трябва да се
бори първо и преди всичко със самия себе си. И това
ще се окаже негова съдба.
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от малък проявява сериозни интелектуални и харак
терови особености. Биографите му отбелязват ня
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