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Jözef B R E M E R S J

PSYCHOANALIZA - NAUKA CZY MIT?
Ludwig Wittgenstein a Sigmund Freud
„Philosophie, so wie wir das Wort gebrauchen, ist ein Kampf gegen
die Faszination, die die Ausdruckformen auf uns ausüben."
(L. Wittgenstein, Das Blaue Buch, s. 51)
Sigmund Freud (1856-1939) i Ludwig Wittgenstein (1889-1951) byh
Wiedenczykami. Twörca psychoanalizy sp^dzil w tym miescie cale swoje
zycie, zmarl jednak na wygnaniu w Londynie. Wittgenstein, jeden
z najwi^kszych filozoföw minionego stulecia, wi^kszosc twörczego zycia
sp^dzil poza Wiedniem. Osobiscie prawdopodobnie ze sob^ si§ nie spot¬
kali, chociaz zyj^c w Wiedniu Wittgenstein na pewno slyszal o freudowskiej metodzie terapii.
Stosunek Wittgensteina do Freuda i jego psychoanalizy jest ambiwalentny. Od wielkiego i wielokrotnie w3n:'azanego podziwu dla twörcy
psychoanalizy i rozwini^tej przez niego teorii swiadomosci, po ostr^
krytyk§ jej samorozumienia i stosowanej w niej metody. Istotne pytanie,
ktöre Wittgenstein zadaje nie tylko Freudowi, ale i jego uczniom, brzmi,
czy faktycznie psychoanaliza jest naukow^ hipotezy o nieswiadomosci?
Zdaniem G. Locka, „Wittgenstein jest «uczniem» Freuda, ktöry zdaje si^
nie czynic nie jak tylko stawiac zarzuty swojemu mistrzowi"^ Freud,
zdaniem Wittgensteina, twierdzi, ze post^puje w sposöb naukowy, ze
jego badania potrafi^ wyjasnic ludzkie zachowania. Lecz faktycznie

* Wyzsza Szkola Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
E-mail: bremer(s^ezuici.krakow.pl
^ Cyt. za: S. Hoenisch, The Myth of Psychoanalysis, s. 2.
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Freud uczynil cos zupelnie innego - stworzyl nowy mit^. Psychoanaliza,
wedlug Wittgensteina, oferuje form^ myslenia i möwienia, ktöra jest
raczej nowg^ mitologi^ anizeli now^ nauk^.
Wittgenstein ch^tnie sam siebie nazywa „uczniem Freuda", a gdy
chodzi o rozwi^zywanie problemöw filozoficznych, poszukuje metody
podobnej do stosowanej w psychoanalizie. Krytykuj^c wspölczesna^ filozofia, Wittgenstein jest zapatrzony we Freuda i jego stwierdzenie, ze
udalo mu si^ stworzyc nowy model ludzkiej swiadomosci. W ponizszym
opracowaniu, odwoluj^c si§ do kluczowych terminöw w filozofii Wittgensteina, staram si^ w miar^ szeroko ukazac punkty wspölne i rozbieznosci pomiidzy nim a Freudem. Nie uwzgl^dniam w nim dynamicznego
rozwoju psychoanalizy po-fi:eudowskiej.
1. Psychoanaliza jako nauka
N a dlugo przed Freudem filozofowie i psychologowie opisywali istnienie
oraz wptyw na zachowania czlowieka procesöw umyslowych, ktöre
- uzywajec terminologii psychoanalitycznej - mozemy nazwac „nieswiadomymi". Widac to chocby na dwöch przykladach: interpretacji marzen
sennych i problemie tozsamosci osoby. Arystoteles poswi^ca wiele uwagi
wykladaniu snöw i analizie zawartych w nich przekazöw. Marzenie
senne nalezy wedlug niego „[...] do wladzy zmystowej, lecz tylko o ile
spelnia ona rol^ wyobrazni"^. Pytanie o kryteria odrözniania przezyc
sennych od rzeczywistosci sluzy Kartezjuszowi do wprowadzenia metody
metodycznego w^tpienia. Schopenhauer powoluje si^ na ide^ tozsamosci
mikro- i makrokosmosu'*, ktöra, jego zdaniem, pomaga nam wyzwolic
si§ z l^ku przed smierci^ i jest röwnoznaczna ze zrozumieniem
niezniszczalnosci naszego ,ja". Schopenhauerowske^ ide^ tozsamosci
Freud nazywa:
„[...] oceanicznym odczuciem [...] jest to odczucie nierozerwalnego
zwi^zku, bycia jednym ze swiatem zewn^trznym jako calosci^"^.

^ „Er hat in Wirkhchkeit einen neuen Mythos geschaffen" (L. Wittgenstein, Gespräche
über Freud, s. 86).
^ Arystoteles, O marzeniach sennych, 459 a.
* Wittgenstein pisze: „W ten sposöb wywarli na mnie wplyw Boltzmann, Hertz,
Schopenhauer, Frege, Russell, Kraus, Loos, Weininger, Sprengler, Sraffa" (L. Wittgenstein,
Uwagi rözne, s. 128). Echo schopenhauerowskiej idei tozsamosci mikro- i makrokosmosu
spotykamy u Wittgensteina: „Sam jestem moim swiatem (Mikrokosmosem)", tenze,
Traktat, 5.63.
^ Cvtowano za: D. Pears, The False Prison, s. 177.
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Dodatkowym elementem l^cz^cym Schopenhauera z Freudem jest podkreslanie przez pierwszego roli seksualnosci w zyciu czlowieka oraz
problemu dominacji emocji i uczuc przy podejmowaniu decyzji.
Freud rozwijal röwnolegle teerig i praktyk^ psychoanalizy. N a
pocz^tku stosowal metody psychoanalityczne do leczenia zaburzen
psychicznych. Z czasem uznal, ze udalo mu si^ te metody przeksztatcic
w nauk^ o nieswiadomych procesach umyslowych. W swojej teorii osobowosci Freud wprowadza postulowan^ struktur^ swiadomosci skladaj^cej si^ z trzech wzajemnie si^ przenikaj^cych funkcjonalnych zakresöw: id („to" - rezerwuar instynktowych i biologicznych pop^döw, pierwotna cz^sc nieswiadomosci)^, ego (,ja" - racjonalny aspekt osobowosci,
miejsce spostrzegania, inteligencji i pami^ci), superego („nad-ja" zinternalizowane odbicie zewn^trznych autorytetöw z ich nakazami
i zakazami, glöwnie natury moralnej)^
Kamieniem w^gielnym psychoanalizy jest teoria W3^arcia (Verdrängung, repression, opör), rozumianego jako mechanizm utrzymuj^cy
podswiadomosc w nie-swiadomosci, mechanizm za pomocy ktörego ego
broni si^ przed bolesnymi, a takze niebezpiecznymi lub niemozliwymi
dla swiadomego zaakceptowania doswiadczeniami o charakterze
uczuciowym. Wyparcie jest dynamiczn^ sit^ przejawiaj^c^ si§ miidzy
innymi w niezdolnosci lub niech^ci do möwienia na temat okreslonych
doznan lub pragnieii. Sila ta wypiera do podswiadomosci przykre dla ego
doswiadczenia, ktöre jednak zachowuj^ swojg^ energi^ i albo staraj^ si^
do ego na nowo powröcic, albo zostaje przetworzone w neurotyczne
symptomy. Wyparcie dziala w kierunku przeciwnym do tego, w jakim
przebiega praca psychoanalityka. Chc^c dotrzec do wypartych doswiadczen, analityk uzywa metody swobodnych skojarzen. Pacjent powinien
wypowiadac wszystko, co mu przychodzi do glowy: slowa, liczby, obrazy.
Na pocz^tku terapii Freud poleca mu:
„Post^puj tak, jak gdybys na przyklad byl pasazerem siedz^cym
przy oknie wagonu i opisywal komus wewn^trz wagonu zmieniaj^ce si^ widoki, ktöre widzisz na zewna^trz. Ponadto, nigdy nie
zapominaj, ze przyrzekles byc absolutnie uczciwym, i nigdy nie
pomijac czegos, poniewaz, dla tych czy innych racji, nie jest
przyjemnym o tym möwic"^.

^ „The id is the part of the psychic apparatus which is in closest or most direct
communication with the somatic processes of an instinctual nature, [...]" (Ch. Brenner,
Psychoanalysis, s. 5).
' Freud operuje dwoma modelami „osobowosci psychicznej": (a) swiadome - nieswiadome, (b) ego, superego i id. Nie jest jasne, w jakim zakresie ego i superego mog^ byc
nieswiadome. Por. S. Freud, Wykiody ze wstqpu do psychoanalizy, s. 67 nn.
^ Freud, Sigmund Freud, s. 145.
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Freud podkresla, ze szczegölne miejsce w historii rozwoju psychoanalizy
przypada rozwini^tej przez niego teorii marzenia sennego. Po zastosowaniu tej teorii psychoanaliza przestala byc wylg^cznie psychoterapi^
i ucz3niila krok w kierunku psychologii gl^bi. „[...] marzenie senne stalo
si^ najbardziej znamiennym i specyficznym skladnikiem tej nowej nauki"^. Marzenia senne umozliwiaje nam wst^pny wgl^d w podswiadome
procesy i pokazuj^, ze procesy te zasadniczo röznia^ si^ od naszego
swiadomego myslenia. Marzenia senne, zdaniem Freuda, s^ symbolicznym odbiciem podswiadomych potrzeb i pozg^dan. Freud traktuje je
podobnie jak maj^ce znaczenie symbole i utozsamia ich struktur^ ze
strukture neurotycznych symptomöw. Freud pisze: „[...] w trakcie
ksztaltowania si^ symptomöw neurotycznych dzialajg^ te same mechanizmy — nie smiemy rzec: procesy myslowe - ktöre utajone mysli senne
przeksztalcaje w jawne marzenie senne"^^. Marzenia senne mog^ byc
wkomponowane do organicznego lancucha, a ich interpretacja prowadzi
do podswiadomosci^\
Pocz^tkowo Freud zajmowal si^ objawami chorobowymi. Analizy
marzen sennych rozszerzyly pole jego badan. Jezeli bowiem sny mozna
traktowac podobnie jak objawy, jezeli ich wyjasnienie wymaga tych
samych albo podobnych zalozen, wtedy (zdaniem Freuda) psychoanaliza
nie jest juz tylko jaks^s pomocniczs^ nauk^ z zakresu psychopatologii, lecz
now£^ nauk^ o umysle. Chc^c opisac i wyjasnic zycie i funkcjonowanie
osoby, nie mozna z tej nauki zrezygnowac^^.
Wedlug psychoanalizy wszystkie procesy umyslowe s^ wynikiem
wzajemnego wzmacniania albo oslabiania si^ wspölistniej^cych ze sobg^
sii, ktöre s^ organicznego pochodzenia i maj^ natura instynktöw^^.
Freud zaznacza wprawdzie, ze jego teoria instynktöw nie jest jeszcze
ukonczona, jednak wst^pnie wyodr^bnia dwie grupy instynktöw: eros
czyli instjTikt zycia i przeciwny mu thanatos^"^, instynkt smierci.

^ Freud, Wyktady ze wstqpu do psychoanalizy, s. 9.
Freud, tamze, s. 21.
W pierwszym wydaniu The Interpretation of Dreams (1900) Freud pisze: „My
patients were pledged to communicate to me every idea or thought that occured to them
in connection with some particular subject: among other things they told me their dreams
and so taught me that a dream can be inserted into the physical chain that has to be
traced backwards in the memory from a pathological idea" (cytowano za: E. Freud,
Sigmund Freud, s. 159).
Por. E. Freud, Sigmund Freud, s. 159.
„Psychoanalysis derives all mental processes (apart from the reception of external
stimuli) from the interplay of forces, which assist or inhibit one other, combine with one
another, enter into compromises with one another, etc. All of these forces are originally
in the nature of instincts; that is to say, they have an organic origin" [Encyclopaedia
Britannica, 18 (1962) s. 671].
Termin Thanatos nie wystipuje w pismach Freuda, por. J. Laplanche, Das
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Freud d^zy do zbudowania nauki o umysle, podobnej do fizyki: kazd^
aktjwnosc duchow^ mozna traktowac jako przyczynowo zdeterminowang^, metoda zas swobodnych skojarzen prowadzi de podswiadomych
pragnien i motywöw. Psychoanalityk Ch. Brenner rozröznia dwa cele
psychoanalizy:
„[...] ukazywanie przyczynowych relacji miidzy terazniejszoscig^
i bezposrednie^ przeszlosci^ w zyciu umyslowym, zastosowanie
metody psychoanalitycznej uczynilo mozliwym stworzenie relacji
pomiidzy obecnymi rodzajami mysli i zachowan z jednej strony,
a röznymi istotnie wazn3mii doswiadczeniami i konfliktami we
wczesnym dziecinstwie z drugiej strony"
Z czasem zacz^to podkreslac „naukowosc" psychoanalizy, zwlaszcza
donioslosc Freudowskiego „odkrycia" podswiadomosci. Samo powstanie
psychoanalizy stawiano na röwni z powstaniem teorii Kopernika, Darwina i Einsteina^^. Wittgenstein - jak wspomnialem - znal i cenil
pisma Freuda, szczegölnie Marzenia senne i Dowcip i jego stosunek do
nieswiadomosci.
2. ,^bominable mess"
Istnieje stany umyslu, ktöre wyrazamy zdaniami t3^u: (a) „Jestem
zm^czony", „Czuj^ si^ okropnie". Slysz^c takie W3^owiedzi, nie pytamy:
„Jak mozesz möwic, ze jestes zm^czony?" Uwazamy, ze wypowiedzi te
se prawdziwe po prostu dlatego, ze podmiot o swoich stanach wie.
Powetpiewanie w takim wypadku oznacza z reguly b^dz w^tpienie
w szczerosc tego, kto te zdania wypowiada, b^dz wetpienie w to, czy go
poprawnie rozumiemy. Bezsensowne wydaje si^ takze stwierdzenie: „Nie
wiem, czy jestem zm^czony". Stany (a) röznie sie od stanöw wyrazanych
przez: (b) „Mysl^, ze wkrötce przestanie padac" czy „Przestalo padac".
Wskazujec na t^ röznicy, Wittgenstein podkresla koniecznosc radykalnego zerwania z teze, iz „[...] j^zyk funkcjonuje zawsze w jeden sposöb,
sluzy temu samemu celowi: przekazjwaniu mysli - [...]"^^.
W tym sam3nn paragrafie Dociekan Autor stwierdza, ze problemy
filozoficzne se generowane przez „gramatyk§". Odwolujec si^ do regul
gramatyki, pröbuje si^ (miidzy innymi) traktowac zaröwno wypowiedzi

Vokabular der Psychoanalyse, s. 494.
Ch. Brenner, Psychoanalysis, s. 2. Praca Ch. Brennera, An Elementary Textbook of
Psychoanalysis jest dobrym wprowadzeniem do Freudowskiej psychoanahzy.
Por. H. Pitkin, Wittgenstein and Justice, s. 317 n.
^' L. Wittgenstein, Dociekania, § 304.
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typu (a) jak i (b) jako sprawozdania. Filozoficzne problemy powstaje
w mysl zasady: stwierdzamy, ze zachodze w nas takie a takie procesy
i zdajemy z nich sprawy. W nast^pnym kroku dopatrujemy si^ analogii
pomiidzy tego typu wypowiedziami a zdaniami sprawozdawczymi wypowiadanymi w naukach szczegölowych. W Dociekaniach § 244 Wittgenstein neguje tez^, ze wypowiedzi typu (a) se stwierdzeniami, ktörym
przypadaje predykaty prawdziwy, falsz3rwy. Wypowiedzi te raczej cos
wyrazajq^^. Podobnie jak krzyk moze byc W3n:'azem bölu, moze wskazywac na böl, czy wzdychanie moze byc wyrazem zm^czenia.
Pomieszanie wypowiedzi typu (a) i (b) znajduje swöj odpowiednik
w pomieszaniu „przyczjm" (causes, Ursachen) z „racjami" (reasons,
Gründe). Ten rodzaj pomieszania Wittgenstein dostrzega w psychoanalizie, naz3wajec go „odrazajecym balaganem" (abominable
mess)^^.
Podstawowy zarzut wobec Freuda, ze „pomieszal racje z przyczynami",
mozna przedstawic z röznych punktöw widzenia.
2.1. Racje a przyczyny
Patrzec z pozycji psychoanalitycznej, mozna powiedziec, ze podswiadome
procesy zachodze w rzeczywistosci, stanowiec zdeterminowane przyczyny zachowan. Przebieg tych zachowan chcemy wyjasnic. Zdaniem Heatona, Freud jest przekonany o determinizmie psychicznym i poszukuje
empirycznych (to znaczy przycz5mowych) wyjasnien stanöw umyslu^^.
Jakies zdarzenie A jest przycz3nie zdarzenia B, gdy (w danych warunkach) zdarzenie B nast^puje po zdarzeniu A . Istnienie przyczyn moze
byc potwierdzone eksper5mientalnie, statystycznie lub przez odkrycie
mechanizmu, ktöry stoi za wyst^powaniem A razem z B. „Röznica
pomiidzy racje a przyczyne" wedlug Wittgensteina:
„[...] ukazuje si^ nast^pujeco: badanie racji zawiera jako istotne
cz^sc czyjes zgod^ z nie, podczas gdy badanie przyczyny jest
prowadzone eksper3nnentalnie"^\
Racje se innej natury anizeli przyczyny. Se one uzasadnieniami dla
ludzkich dzialan. N a przyklad pytam: „Dlaczego otworzyles okno?"

Por. L. Wittgenstein, Bemerkungen

über die Philosophie der Psychologie, I, §§ 450,

501.
Por. J. Klagge, Philosophical Occasions, 1912-1951, s. 107; dokladne analizy, por.
F. Cioffi, Wittgenstein on Freud's «abominable mess», passim.
'^^ Por. J. Heaton, Wittgenstein and Psychoanalysis, s. 52 nn.
L. Wittgenstein, Lectures, Cambridge 1932-1935. Cytowane za: S. Hoenisch, The
Myth of Psychoanalysis, s. 6.
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i otrzymuj^ odpowiedz: „Bo jest gor^co". Ale mog^ takze uslyszec inne
odpowiedzi: „Bo jest zimno", „Bo jest duszno", „Bo chcialem ci^ zdenerwowac". Nie wgl^damy przeciez w siebie i przekazujemy sprawozdania
z naszych racji, gdyz nie mamy jakiegos innego, potwierdzaj^cego
dojscia do swoich racji. W tym sensie przy racjach nie moze byc
problemu prawdziwosci sprawozdan. Gramatyka jizyka, w ktörym
möwmy o racjach, jest pol^czona z gramatyk^ motywöw, pragnien^^.
Racje se dobre, gdy na przyklad odpowiadaje okreslon}^ standardom
kulturowym. Wyrazaje one wewnitrzne przekonania osoby. Jezeli jakas
osoba dziala, to jestesmy przekonani, ze dziala z okreslon3an zamiarem,
oraz, ze gdy je o ten zamiar zapytamy, potrafi nam go nazwac.
Racje leze na tej samej plaszczyznie co czyny osoby. Chcialem
zamknec okno, a wi§c wstalem z krzesla. Czisto nie potrafi^ podac innej
racji, dlaczego postepilem tak, a nie inaczej. W przeciwienstwie do racji,
przyczyny nie obejmuje podj^cia decyzji lub wyboru. Te dwa ostatnie
pojicia se jednak centralne dla naszego zrozumienia samych siebie
i drugich. Ponadto nie b^dziemy raczej dyskutowali z kims na temat
przyczyn naszych zachowan czy doznan, ale mozemy dyskutowac z kims,
kto möwi nam o racjach naszych dzialan. B^dziemy z nim dyskutowali
przede wszystkim wtedy, gdy zobaczymy, ze przypisywanie nam takich
czy innych racji nie ma sensu.
Podane przez Heatona charakterystyki przycz}^! i racji oraz ich
wplywu na zachowanie nalezy, moim zdaniem, uzupelnic. Nie mozna
zaprzeczyc, ze niektöre stany umyslu maje swoje przyczyny w fizycznych
zmianach zachodzecych w ciele (na przyklad w zmianach pod wplywem
narkotyköw), ze niektöre choroby (na przyklad choroha Alzheimera) se
wywolane przez chemiczne zmiany w mözgu. Z drugiej zas strony takze
lekarze przekonani o chemicznym podlozu wszystkich zachowan czy
choröb zgodze si^ z tym, ze nastawienie jakiejs osoby do danego
problemu moze si^ zmienic na podstawie racjonalnych argumentöw.
W stosunku do czlowieka nalezy, moim zdaniem, przyjec jako modelowe
formy wyjasniania zachowan zaröwno istnienie fizykalnych przyczyn,
jak i praktycznych skutköw racji.
Wedlug Wittgensteina „Zwodniczosc podejscia przycz3niowego polega
na tym, ze prowadzi ono do stwierdzenia: «Naturalnie, tak musialo si^
wydarzyc»"^^. M y zas - gdy möwimy o zachowaniu czlowieka - powinnismy myslec, ze moglo si^ to wydarzyc w taki sposöb jak i na wiele
innych sposoböw. Zasadniczy „balagan", jaki panuje w poslugiwaniu si^

Por. L. Wittgenstein, Vorlesungen über Ästhetik,
koniec" (tenze, Dociekania, § 326).
L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 149.

s. 46 n. „Lahcuch racji ma swöj
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terminami: racja i przyczyna, ma swoje zrödlo w zalozeniu, ze pewnosc,
do ktörej odwoluje si^ teorie nauk scislych, odnosi si^ takze do racji.
Z tego zalozenia rodzi si^ bl^dne przekonanie o naukowej pewnosci
metod psychoanalitycznych.
2.2. Podswiadomosc
Moim zdaniem Wittgenstein traktuje wprowadzon^ przez Freuda podswiadomosc podobnie jak traktuje si^ przedmioty postulowane w teoriach nauk scislych: analogicznie do postulowania (w celach wyjasniaj^cych) istnienia teoretycznych przedmiotöw, Freud postuluje istnienie
stanöw podswiadomych. Sam Wittgenstein uwaza, ze w wielu prz3^adkach praktyka terapeutyczna moze si§ obejsc bez postulowania podswiadomosci^^, podajec po prostu dwa motywy: swiadomy i podswiadomy. Nie musi byc tak, jak tego chce freudowski psychoanalityk, ze na
przyklad motywem konkretnego dzialania osoby X jest podswiadoma
nienawisc. Moze byc tak, ze ktos prz3^adkiem popchn^l przyjaciela do
wody (chcec na cos wskazac r^ke). Obydwa wyjasnienia möge byc
wedlug Wittgensteina poprawne. W tych samych okolicznosciach trafne
möge si^ takze okazac wyjasnienia psychoanalityka: ktos podswiadomie
nienawidzi osoby X, gdyz ta mu kogos przypomina.
Mamy wi§c dwa mot3wy: jeden swiadomy, drugi podswiadomy. Zdaniem Wittgensteina gry j^zykowe, w ktörych o tych motywach möwimy,
se diametralnie od siebie rözne. Wypowiedz o mot3^ie swiadomym
wygleda inaczej anizeli wypowiedz o mot3wie podswiadomym. Obydwa
wyjasnienia möge byc pod pewnym wzgl^dem przeciwne, a mimo to
obydwa möge byc wlasciwe. Jeden przypadek wyjasniania moze miec
zwiezek z przyjaznie, drugi z nienawiscie« Zamiast postulowac u dziecka
umysl swiadomy i podswiadomy mozemy, moim zdaniem, powiedziec, ze
przechodzi ono z przedj^zykowego sposobu myslenia w sposöb jizykowy,
zgodny z regulami gramatyki. Przedj^zykowy sposöb myslenia moze byc
nadal obecny w zyciu doroslego czlowieka.
Jak to jednak jest, ze psychoanalityczna terapia prowadzi w wielu
przypadkach do „wyleczenia" konkretnej osoby? Zdaniem Wittgensteina
sukcesy psychoanalizy nie wynikaje z naukowosci jej metody, lecz ze
stosowanej przez analityka perswazji, z jego zdolnosci do przekonjrwania. Sukces psychoanalitycznej perswazji lezy w oczarowaniu pacjenta,
w przekonaniu go. Nie polega on natomiast na wgledzie w jego problem.
Wittgenstein pisze:

Por. L. Wittgenstein, Vorlesungen über Ästhetik,

s. 48 n.
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„Gdy dzi^ki psychoanalizie mozemy powiedziec, iz w rzeczywistosci myslelismy to a to, czy dzialalismy wedlug takiego a takiego
motywu, to nie jest to kwestia odkrycia czegos, lecz kwestia
zostania o czyms przekonanym. W jakis inny sposöb moglibysmy
byli zostac przekonani do czegos innego"^^.
Nie proponowane przez psychoanalizy wyjasnienia prowadz^ do uzdrowienia pacjenta, lecz to, ze zostal on przekonany do zaakceptowania
okreslonego punktu widzenia. W podobny sposöb mozna by mu bylo
wmöwic cos calkiem innego. Naturalnie (dalej omawiam tezy Wittgensteina), gdy dziyki tak rozumianej psychoanalizie wyleczy siq kogos na
przyklad z j^kania siy, bydzie to sukcesem.
Rezultaty psychoanalizy traktuje siy czasem jako swoiste „odkrycia"
dokonane przez Freuda, jako cos mozliwego do oddzielenia od technik
przekonywania pacjenta. Wittgenstein twierdzi, ze taki podzial nie jest
mozliwy. Jego zdaniem psychoanaliza poszukuje „dobrego opowiadania",
ktöre zaakceptowane przez pacjenta, moze spowodowac oczekiwany
efekt terapeutyczny. Pacjenta raczej nie interesuje, czy to opowiadanie
jest prawdziwe, byle bylo skuteczne.
Freud z pewnosci^ zaprzeczylby sugestii, ze sukces jego metody lezy
w perswazji czy w retoryce. W jego podejsciu do omawianego zagadnienia mozna, moim zdaniem, rozröznic dwa kierunki. Z jednej strony
Freud chytnie odwoluje siy do metod naukowych, chociaz doskonale wie,
ze nie jest latwo pokazac zasadnosc jego procedury, uzywajec abstrakcyjnych terminöw. Dlatego sam zachyca do studiowania opisanych przez
siebie konkretnych przypadköw, co powinno przekonac o slusznosci
chociazby jego metody objasnian marzen sennych^^. Z drugiej strony w
swojej zmodjrfikowanej teorii snöw Freud podkresla, ze musimy
przetworzyc jawne marzenie senne w ukryt^ mysl snu i wyjasnic, w jaki
sposöb w umysle sni^cego sen ukr3rty stal siy snem jawnym. Pierwszy
z tych kroköw jest zadaniem praktycznym. Nalezy on do dziedziny
interpretacji marzenia sennego i wjnnaga posluzenia siy odpowiedni^
technik^. Drugie zadanie jest teoretyczne i chodzi w nim o wyjasnienie,
na czym polega zakladany przez psychoanalityka proces powstawania
marzenia sennego^^
Freud jest dodatkowo zainteresowany wyjasnieniem powstawania
mitöw oraz zwiezanych z nimi rytualöw. Same mity traktuje przy tym
jako przednaukowe, prymitywne teorie. Poznanie naukowe jest, jego
zdaniem, wyzsze forme poznania; mity se blydnymi teoriami. Dla

L. Wittgenstein, tamze, s. 53-54.
Por. S. Freud, Wyktady ze wstqpu do psychoanalizy,
Por. S. Freud, tamze, s. 12.

s. 16 nn.
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Wittgensteina mity nie s^ blydnymi teoriami, lecz swoistymi spolecznymi formami zachowan i myslenia, dla istnienia ktörych nie mozna podac
jednoznacznychprzycz3m lub racji. Odwolywanie siq do „postypu" C3rwilizacyjnego posiada ograniczony zakres. Coraz bardziej przekonujemy si§,
ze nie istnieje, jak sobie tego zyczy Freud, jedno jedyne zunifikowane
przedstawienie rytualöw.
Reasumuj^c mozna powiedziec: Metody proponowane przez Freuda
oznaczaje raczej poszukiwania racji, a nie przyczyn. Psychoanaliza
prowadzi do poprawy stanu psychicznego pacjenta lub do uzdrowienia
go poprzez perswazjy. Rezultatem perswazji jest zmiana perspekt5wy,
z ktörej widzi on swoje problemy. Nowa perspektywa pozwala mu te
problemy latwiej zaakceptowac, gdyz wydaje
siy one jakby mniejsze,
bardziej znosne. Gdy bowiem pacjent zaakceptuje proponowane mu
w psychoanalizie „mitologiczne wyjasnienia", wiele problemöw straci na
waznosci. „Mitologiczne wyjasnienia" nie rozwi^zuje problemöw psychicznych, lecz powoduje, ze staje siy one latwiejsze do przyjycia.

3. Interpretacja s n ö w
3.1. Znaczenie o b r a z ö w sennych
„To o czym cziowiek sni, wlasciwie nigdy siy nie spelnia"^^.
Möwiec o znaczeniach obrazöw sennych, Wittgenstein odwoluje si§ do
swojej pragmatycznej semantyki dotyczecej znaczenia i sensu form
jizykowych. Uzywanie slöw w jyzyku okresla ich znaczenie. Podobnie
znaczenie snu, jak rozumiem Wittgensteina, niejako powstaje lub jest
W3niikiem rozmowy psychoterapeutycznej, ktöra öw sen ma za temat.
Sam sen i jego psychoanalityczne objasnianie staje siy jed3niie dodatkowe czyscie argumentu, ktörego psychoanalityk uzywa, aby przekonac
pacjenta, ze proponowane mu spojrzenie na jego sen jest spojrzeniem
wlasciwym i ze pomoze mu ono dotrzec do jego wlasciwego problemu
i rozwiezac go. Potwierdzenie takiego rozumienia znaczenia snöw znajdujemy w paragrafach Dociekan, w ktörych Autor twierdzi, ze to zwyczaje (Gepflogenheiten) okreslaje reguly, wedlug jakiej ktos postypuje.
„Kazda interpretacja wspölzalezy od tego co jest interpretowane
i nie moze mu posluzyc jako podpora. Same interpretacje nie
okreslaje znaczenia."^^

L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 171.
L. Wittgenstein, Dociekania, § 198, por. tamze, s. 567.
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Wedlug Savigny'ego termin „interpretacja" znaczy tutaj tyle co „regula
zastosowania reguly". To, jak rozumiemy dane slowo lub wypowiedz, nie
moze zalezec od odwolywania siy do uzyc tego slowa okreslonych
regulami^^. Podobnie marzenie senne otrzyma swoje znaczenie w uzyciu, to znaczy gdy jego analiza zostanie wpleciona w podjyt^ wspölnie
przez terapeuty i pacjenta pröby rozwiezania wewnytrznego konfliktu
pacjenta, albo w pröby zobaczenia tego konfliktu z innej perspekt3rwy.
Wittgenstein - jak go rozumiem - podkresla autonomiy terapeutycznego
dyskursu i jego dialogiczny charakter.
W przeciwienstwie do tego, w metodzie proponowanej przez Freuda
elementy marzen sennych maje stale znaczenie, okreslone przez reguly,
ktörych dokladnie nie znamy^\ Funkcja snu jest tutaj ujmowana
w psycho-fizjologicznych terminach. W rzeczywistosci marzenie senne
ma podwöjne znaczenie: jedno j a w n e , powierzchowne (senne obrazy
i mysli), drugie u k r y t e, na ktöre skladaje siy podswiadome procesy.
Zadaniem terapeuty jest przepracowywanie jawnych mysli sennych
i zwiezanych z nimi skojarzen celem dojscia do bardziej istotnego ale
ukr3d:ego znaczenia. W semantyce freudowskiej - jak je rozumiem
- znaczenie poszczegölnych elementöw marzenia sennego wyprzedza
i determinuje jego uzycie jako calosci.
Na tak wlasnie rozumianym niezalezn3an znaczeniu polega stworzona przez Freuda teoria objasniania marzen sennych. Wittgenstein
powiedzialby raczej, ze marzenie senne nalezy ujmowac w jego calosci,
a nie poprzez interpretacjy jego poszczegölnych elementöw. Zdaniem
Wittgensteina marzenie senne nie moze posiadac wczesniejszego, niezaleznego znaczenia (takie wlasnie znaczenie implikowaloby naukowosc
teorii psychoanalitycznej). Ponadto mozna uzupelnic tezy Wittgensteina
i dodac, ze od strony epistemologicznej marzenia senne möge byc
heterogeniczne i nie wszystkie ich objasnienia se tego samego rodzaju.
Niektöre z interpretacji möge nalezec do samego snu. Sniec, sami
potrafimy zident3rfikowac pewne obrazy i objasnic je, wskazujec na jakes
cechy obrazu sennego, ktöra stala w relacji do samego snu, w ktörym
powstal dany obraz. Nie chodzi tutaj jednak o zidentyfikowanie jakiegos
przycz3niowego poprzednika tego obrazu.
Freud naklania pacjenta do uwolnienia siy od wrazenia, jakie robi na
nim jawny sen oraz do niekoncentrowania siy na nim jako na calosci^^.
Pacjent powinien skierowac swoje nwagy na poszczegölne czy sei snu

Por. E. Savigny, Wittgensteins «Philosophische Untersuchungen», I., s. 239 n.
Por. S. Freud, Wyktady ze wstqpu do psychoanalizy, s. 12 nn.
Freud chce, aby pacjent uwolnil si^ od wrazenia, „[...] jakie robi na nim jawny sen,
by zamiast koncentrowac si§ na nim jako calosci, skierowal sw^ uwag§ na poszczegölne
jego cz^sci [...]", tenze, Wyktady ze wstqpu do psychoanalizy, s. 13.
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i möwic po kolei o tym, co w zwi^zku z tymi czysciami przychodzi mu na
mysl, jakie nasuwajq mu siy skojarzenia. Wlasnie takie podejscie jest
kwestionowane przez Wittgensteina: „We Freudowskich analizach sen
zostaje, ze tak powiem, zdemontowany. Calkowicie traci swöj pierwotny
sens"^^. Swoje stwierdzenie Wittgenstein ilustruje przykladem z wielkim arkuszem papieru, na ktörym namalowano obraz, a potem arkusz
poskladano w taki sposöb, ze czysci nie przylegaja^ce do siebie w pierwotnym obrazie nagle s^ jedna obok drugiej i tworz^ nowy obraz, ktöry
moze byc sensowny lub bezsensowny. „Ten drugi obraz odpowiadalby
marzeniom sennym, obraz pierwotny «utajonej mysli snu»"^'^.
3.2. Niepi^kny «pi^kny sen»
Freud przyznaje, ze niektörzy z psychologöw odczuwajq niechyc do jego
analiz. Wyjasnienia jednak wywoluj^ce niechyc u jednych mog^ prawdopodobnie wywolac poz3d:ywne nastawienie u innych. Wittgenstein zaznacza, ze przeprowadzone przez Freuda analizy dostarczaja^ „wyjasnien",
ktöre wielu bezkrytycznie akceptuje. Jego zdaniem we wspomnianych
wyjasnieniach chodzi o swoisty idey, ktöra posiada „atrakcyjnosc"
{Anziehungskraft) wyjasnien mitologizuj^cych.
„[...] sila przycis^gania, jakq posiadaj^ wyjasnienia mitologiczne,
w ktörych mowa, ze we wszystkim, co siy wydarza, cos siy powtarza, CO juz wczesniej raz siy wydarzylo"^^.
Za powtarzanymi w sugestywny sposöb wypowiedziami psychoanalityköw nie stoi wiyc jakis tam mit, ale mit bardzo poci^gaj^cy i kusz^cy.
Chociaz jyzyk psychoanalityköw odwoluje siy do nauki, ma on poparcie
jedynie natury mitologicznej.
Sam Freud poszukuje nauki o stanach umyslu na podstawie modeli
zaczerpniytych z fizyki i jest przekonany o istnieniu zdeterminowanych
form aktywnosci umyslowych. Metoda swobodnych skojarzen prowadzi
go do wypartych, lez^cych w podswiadomosci zyczen i poz^dan. Nieswiadome zyczenia hamuj^ na sposöb przyczynowy powstawanie skojarzen. Zadaniem psychoanalityka jest obserwacja tego procesu i interpretacja zyczen blokujg^cych skojarzenia. Zyczenia te lez^ glybiej i na
bardziej realnym stopniu (to znaczy w podswiadomosci) anizeli skojarzenia.

L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 184.
L. Wittgenstein, tamze, s. 185.
L. Wittgenstein, Gespräche über Freud, s. 76.
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W swoim trzecim Wyktadzie z estetyki Wittgenstein omawia freudowski przyklad z kobiet^, ktöra miala jej zdaniem „piykny sen"^^. Sen
owej kobiety, wedlug Wittgensteina, utracil w psychoanalitycznej
interpretacji cale swoje piykno. Pokazuj^c bowiem, czym jest jego
prawdziwe „znaczenie", Freud popelnia fatalny bl^d, przytacza „[...]
grubiansko seksualn^ materiy najgorszego rodzaju". Wittgenstein pyta:
czy jednak sen ten byl „obsceniczny"? Freud wskazuje na relacjy
pomiydzy jawnymi obrazami sennymi a okreslonymi obiektami natury
seksualnej, relacjy, ktör^ tworzy lancuch skojarzen prowadza^cy (przy
danych warunkach) do okreslonego skutku, wedlug motta: to prowadzi
do tego, a to do tamtego. Wittgentein pyta: Czy taki lancuch dowodzi,
ze sen ten byl „obsceniczny", jak Freud go okresla? Odpowiadajg^c
twierdzi, ze sen ten byl piykny, bo „dlaczego nie mialby byc?"
Wittgenstein neguje zalozenie, ze przyczynowe pol^czenie pomiydzy
kwitn^c^ galyzig^ i stlumion^ ide^ zawieraj^c^ fallus wystarcza, aby ten
ostatni uznac za wlasciwe znaczenie galyzi. Bl^d Freuda lezy w zalozeniu, ze asocjacyjne pol^czenia maj^ce wyjasnic pojawienie siy sennego
obrazu takze konstj^uuj^ jego znaczenie, co röwnoczesnie kwestionuje
znaczenie podane przez sni^cego. Obrazy, dialogi, epizody senne mog^
miec inny sens anizeli ten, jaki w marzeniu sennym odnajduje procedury psychoanalityczne, rozumiane jako obiektywne metody badan.
Freud poddaje w w^tpliwosc sens marzenia sennego wspomnianej kobiety möwiec jej, ze w rzeczywistosci miala ona sen o takim sensie, jaki
nadaje jej marzeniu sennemu metoda psychoanalityczna.
Zdaniem Cioffi'ego zasadniczy bl^d Freuda nie polega na tym, ze
odkryte przez niego metody s^ pseudowyjasnieniami. Blydem jest raczej
to, ze przyjmuje on zalozenie, wedlug ktörego, gdy okreslone warunki s^
spelnione, mozna o danym pacjencie powiedziec, ze sni^c swöj sen mial
w gruncie rzeczy takie a takie mysli^^. Pacjent nie jest przy tym

Freud podaje nast^puj^cy objasniaj^cy opis wspomnianego snu: „The dreamer saw
herself climbing down over some palisades holding a blossoming branch in her hand. In
connection with this image she thought of the angel holding a spray of lilies in pictures
of the Annunciation - her own name was Maria - and of girls in white robes walking in
Corpus Christi processions when the streets are decorated with green branches. Thus the
blossoming branch in the dream without any doubt alluded to sexual innocence. [...]
However, the branch was covered with red flowers each of which was like a camellia. [...]
Accordingly the same branch which was carried like a lilly and as thought by an innocent
girl was at the same time an allusion to La Dame Aux Camelias who, as we know, usually
wore a white camellia except during her periods when she wore a red one" (Freud, The
Interpretation
of Dreams, s. 354, cytowano za: F. Cioffi, Wittgenstein on Freud's
«abominable mess», s. 175).
'^^ Por. F. Cioffi, Wittgenstein on Freud's «abominable mess», s. 176.
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poinformowany o tym zalozeniu, a jedynie o tym co „faktycznie" (to
znaczy podswiadomie) snil, o czym „faktycznie" myslaL
W swojej teorii snöw Freud postuluje istnienie podswiadomych mysli
oraz odczuc i zaklada, ze w czasie snu sniqcy mial mysli, ktörych nie byl
swiadomy i ktöre poddane odpowiednim tlumaczeniom, stajg^ siy jawnym
snem^^. W gruncie rzeczy psychoanalityk moze ignorowac nieodzowne
dla jego analiz wypowiedzi pacjenta, gdyz w samych tych wypowiedziach
nie nie pozwala mu ich zrozumiec lub uzywac.
Wedlug Freuda w najbardziej niewinnych marzeniach sennych mog2^
siy kryc najbardziej wulgarne detale zycia seksualnego. Zdaniem Wittgensteina, jakakolwiek bylaby przyczynowa rola tych detail w powstaniu
snu, nie konstytuuje ona sensu b^dz znaczenia tego snu.
„Tym, CO we snie intryguje, nie jest jego przyczynowy zwia^zek
z wydarzeniami mojego zycia itd., lecz raczej to, ze on funkcjonuje
jako bardzo zywa czysc historii, ktörej reszta pozostaje w mroku.
(Chcialoby siy zap3^ac: «Sk^d pochodzi ta postac i co siy z nia^
stalo»"'^
Gdy Freud nam pokazuje (wedlug Wittgensteina), ze jawne marzenie
senne wcale nie jest wlasciwa^ opowiescig^, gdyz u jej podstaw lezy cos
calkiem innego, to czujemy siy jakby nas czegos pozbawiono. Jawna
opowiesc senna, ktöra ma swöj wlasny urok, rozpada siy^^. Wedlug
psychoanalitycznego rozumienia podswiadomosci istnieje w tej ostatniej
cos powoduj^cego, ze spostrzezenia pocz3niione przez sni^c^ osoby s^
prawdziwe. Wedlug Wittgensteina owym „czyms" s^ jedjniie potocznie
dostypne charakterystyki W3^owiedzi oraz okreslone cechy, ktöre dany
podmiot moze zrozumiec w bardziej wyeksplikowanym poznaniu.
3.3. Swobodne skojarzenia
Medoda swobodnych skojarzen jest jedn^ z podstaw freudowskiej
psychoanalizy. Pacjent powinien W3rpowiadac tresci docieraj^ce do jego

Wedlug Cioffi'ego: „In general what Freud does which is «immensely wrong» is to
ignore the themes implicit in the manifest content of the patient's communications and
to insist that the meaning of the dream is only to be found with help of his theory of
dream formation" (F. Cioffi, tamze, s. 186).
L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 185.
Wypowiedziom opowiadaj^cego marzenia senne nie moze byc tak po prostu nadane
inne, niezalezne od terapeutycznego dialogu znaczenie. Zapisujs^cy rozmowy z Wittgensteinem Rhees, twierdzi: „Wir neigen dazu, zu denken, daß - wenn eine Person bei der
Analyse zugibt, daß sie etwas Bestimmtes gedacht hat - sie eine Art von Entdeckung
gemacht hat, die von dem Einfluß des Psychoanalytikers unabhängig ist." (L. Wittgenstein, Vorlesungen über Ästhetik, s. 54).
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swiadomosci bez pomijania czegokolwiek, bez selekcjonowania czy
poddawania tych tresci rozumowemu lub moralnemu os^dowi. Psychoanalityk nie koncentruje siy na prawdziwosci lub falszywosci tych
wypowiedzi. Uzywajec terminologii Wittgensteina, mozemy powiedziec,
ze skojarzenia s^ w tym wzglydzie podobne do snöw. Takze o snach
möwimy w zdaniach, do ktörych nie odnosz^ siy normalne kryteria
prawdy lub falszu. Nie posiadamy bowiem innych obiektywnych metod
sprawdzenia tych wypowiedzi. Bezsensownym jest wmawianie danej
osobie, ze nie snila tego, o czym möwi.
Forma literacka uzyta przez Wittgensteina w Dociekaniach prz3^omina metody swobodnych skojarzen (czyste powtörzenia, charakterystyczny jyzyk potoczny). Skojarzenia rozumiane jako gra jyzykowa
ukazuje nam jyzyk w u z y c i u, chociaz nie jest on tutaj uzywany
w specjalnym celu. Czytaj^c Dociekania, widzimy, jak Wittgenstein
sobie prz3^omina, wyobraza, cos nagle spostrzega, czasem zdaje siy
powtarzac bezsensowne mysli i czynnosci. Swobodne skojarzenia sq
najpierw zdarzeniem jyzykowym i nie istnieje jedna jedyna ustalona
metoda kojarzenia. Raczej chodzi o sposöb swobodnego wypowiadania
siy oraz o sposöb, w jaki nadajemy znaczenie i tworzymy skojarzenia,
w jaki skladamy je razem czy dzielimy.
Wittgenstein chce, aby jego filozofia podobnie jak psychoanaliza, byla
terapi^ oparta^ na sposobie wypowiadania siy prz3^ominaj^cym swobodne kojarzenia. W przeciwienstwie do psychoanalizy nie widzi on
potrzeby istnienia zewnytrznego autorytetu czy idealu, do ktörego
nalezaloby siy przy takich skojarzeniach dopasowac. Nacisk w terapii
filozoficznej jest polozony na uzywanie slöw, na czas leczenia. „Wzajemne pozdrowienie filozoföw powinno brzmiec: «Nie spiesz siy!»"'*\
Dopiero wtedy mozemy dostrzec deformacje i wykoszlawienia naszych
mysli. Opisuj^c pomieszania jyzykowe Wittgenstein powstrz5miuje siy
od udzielania wyjasnien, ucieka siy do analogii i dysanalogii, chc^c
pokazac, w jaki sposöb doszlismy do wygloszenia blydnych tez. Szuka
jasnosci rozumienia poprzez jasnosc jyzyka. Gdy chodzi o praktyky, to
psychoanalitycy postypuja^ podobnie, lecz poza rozmowy z pacjentem
- gdy zaczynaj^ teoretyzowac - wöwczas zaczynaja^ möwic o przyczynowych polqczeniach czy o zdeterminowanych mechanizmach.
Znane z II czysci Dociekan rozwazania na temat „ukazywania siy
aspektu" pewnej sprawy czy „aspektu widzenia" jakiegos przedmiotu

L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 198. „In der Philosophie darf man keine Denkkrankheit abschneiden. Sie muß ihren natürlichen Lauf gehen, und die langsame Heilung ist
das Wichtigste. (Daher die Mathematiker so schlechte Philosophen sind.)" (L. Wittgenstein, Zettel, § 382). Por. J. Heaton, Wittgenstein and Psychoanalysis, s. 19.
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majq istotne znaczenie dla proponowanej przez Wittgensteina terapii.
Jego zdaniem, w filozofii czy w gramatyce tez mozna dokonywac odkryc.
Nie w tym sensie jednak jak w naukach empirycznych, lecz wlasnie
w sensie odkrycia nowego, do tej pory nie dostrzeganego aspektu
sprawy. N a przyklad takie zjawiska, jak tance czy marsze widzimy
nagle w inny sposöb. Dostrzegamy, czym jedne rözni^ siy od drugich
a w czym s^ podobne. Dostrzezenie nowego aspektu wyrazaj^ na przyklad slowa „teraz", „w tym". Dostrzezenie aspektu nie jest ani czyms
wolit3rwnym ani rezultatem wnioskowania, lecz spontaniczn^ wypowiedzi^. Dochodzi w niej do glosu bycie pod wrazeniem. Znaczenie pojycia
„dostrzeganie aspektu" jest bliskie znaczeniu pojycia „przezywanie
znaczenia slowa"^^. Wittgenstein pyta: co traci ten, ktöry nie przez3wa
znaczenia slowa? Moim zdaniem, mozemy odpowiedziec, ze brak przeZ3wania W3rwiera wplyw na werbalne i niewerbalne zachowanie siy
danej osoby.
To wlasnie nakierowanie na tworzenie teorii trzyma nas, jak
rozumiem Wittgensteina, „w granicach naszego jyzyka". Zmaganie siy
z tymi granicami jest w jego rozumieniu etyk^"^^. Zmaganie siy z granicami jyzyka jest wprawdzie czyms prawie niewykonalnym, wskazuje
jednak na pewn^ sklonnosc w czlowieku, ktörej Wittgenstein nie
zamierza osmieszac. „Owa sklonnosc, owo uderzanie wskazuje na cos.
Wiedzial juz o tym sw. Augustyn, gdy möwil: «Co bydl^tko, nie chcesz
möwic bez sensu? Möw bezsens, to nie nie szkodzi»"^'^.

4. Forma zycia
Patrzec z Wittgensteinowskiej perspekt3wy rozumienia jyzyka i jego
zwi^zku z „form^ zycia", mozemy powiedziec: psychoanaliza jest czysci^
szerszej formy zycia, w ktörej uznaje siy istnienie podswiadomego
wymiaru myslenia, cheenia, odczuwania. Nie jest przeciez prawdy, ze
psychoanaliza nagle odkryla öw szerszy wymiar. Ona go nam tylko
w bardziej systematyczny sposöb uswiadamia. Wprawdzie na dlugo
przed powstaniem psychoanalizy pisarze i poeci odwolywali siy do tego
wjnniaru ludzkiej swiadomosci, ale dopiero Freud zaproponowal metody
dochodzenia do niego. Takze bez psychoanalizy kazdy z nas wie, ze to
CO umyslowe, nie pokrywa siy z tym co potocznie rozumiemy jako
swiadome.

Por. L. Wittgenstein, Dociekania II, xi.
Por. F. Waismann, Wittgenstein und Wiener Kreis, s. 68
F. Waismann, Wittgenstein und Wiener Kreis, s. 69.
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Terapia psychoanalityczna przypomina z jednej strony trud wlozony
przez rodzicöw w wychowanie dziecka, z drugiej zas strony jest ona
podobna do refleksji, ktörej kazdy z nas ogarnia swoje wlasne doswiadczenia zyciowe. W okresie przechodzenia z niemowlyctwa do dziecinstwa
potrzebujemy zewnytrznej pomocy przy opanowaniu inst3niktöw, lyköw
czy frustracji. Najczysciej i w normalnych prz3^adkach tego rodzaju
pomoc zapewniaj^ nam nasi rodzice. To oni ucz^ nas odpowiednich
reakcji przy röwnoczesnym zachowaniu spontanicznosci.
Terapia psychoanalityczna jest - uzywajec filozoficznego terminu
Wittgensteina - czysci^ wiykszej „rodziny" miydzyosobowych interakcji.
W rozmowach z pacjentem psychoanalitycy uzywaj^ jyzyka potocznego.
Psychoanaliza nalezy po czysci do powszechnego dyskursu, po czysci zas
jest oryginalnym wytworem, w ramach ktörego analitycy swoim jyzykiem interpretuj^ slowa i zachowania pacjenta, odwolujg^c siy do
dokonanych obserwacji. Proponowane przez psychoanalizy wyjasnienia
i „psychoanalityczna" forma zycia nie s^ uzasadnione same przez siy,
lecz przez przeciwstawienie ich formie nie-psychoanalityczej (to znaczy
normalnemu zyciu z potocznym uzywaniem slöw).
Analogicznie mozemy powiedziec, ze „zawodowi" filozofowie dziel^
wspöln^ formy zycia i gdy Wittgenstein möwi, ze „[...] pewien obraz
trzymal nas na uwiyzi"^^, to chce, moim zdaniem, abysmy spojrzeli na
filozoficzny formy zycia w swietle szerszej formy zycia i zobaczyli, jak
nasze slowa funkcjonuje w normalnym uzyciu, wtedy gdy nie uprawiamy filozofii. To wspomniany „obraz" filozofii, zwiyzany z jej traktowaniem jako nauki wyjasniajycej, wprowadza nas systematycznie w blyd.
Wittgenstein podkresla: „Filozofia nie jest zadny z nauk. (Slowo «filozofia» musi oznaczac cos ponad naukami, albo ponizej ich, nie obok)"^^.
Möwienie o röznych formach zycia (psychoanalitycznej, filozoficznej)
rodzi pytanie o mozliwosc racjonalnej oceny i racjonalnego poröwnywania tychze form. Wittgenstein nie podaje zadnych szczegölowych kryteriöw takiej oceny. Z jego prac wynika jedynie, ze ludzkie zycie jest dla
niego tq formy zycia i nie widzi on problemu w möwieniu o röznych
formach, zakladajyc, ze istniejy racjonalne polyczenia pomiydzy nimi.
N a poparcie tego stwierdzenia mozna, moim zdaniem, przytoczyc paragrafy Dociekan, w ktörych odwoluje siy do „wspölnego ludzkiego sposobu
postypowania"'*^ jako do srodka, za pomocy ktörego naukowiec stara siy
zrozumiec znaczenie slöw jyzyka calkowicie mu obcej grupy ludzi.
Naukowiec uczy siy ich jyzyka, do czego nalezy opanowanie zwyczajöw

L. Wittgenstein, Dociekania, 115.
L. Wittgenstein, Traktat, 4.111.
L. Wittgenstein, Dociekania, § 206.
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towarzyszycych ich grom jyzykowym^^, zdobywanie wiedzy na temat
röznic kulturowych (ktöre w glöwnej mierze skladajy siy z niewerbalnych praktyk).
Poprzez odwolanie siy do formy zycia Wittgenstein pokazuje, ze
miydzyludzkie stosunki sy najpierw natury praktycznej, to znaczy
wymagajy one raczej ich uznania i akceptacji anizeli uzasadniania czy
dowodzenia. Nasza akceptacja drugiego czlowieka jest czyms o wiele
glybszym anizeli zaakceptowanie go w obrybie jakiejs teorii. Azeby
zrozumiec wiele z ludzkich zachowan, nie musimy byc wcale teoretykami-psychoanalitykami^^. W odröznieniu od tego rodzaju zrozumiemia,
sformulowania uzywane przez psychoanalityka interpretujy slowa
i zachowania pacjenta w sposöb odnoszycy siy bardziej do slownictwa
analityka, anizeli to poczytkowo wyglyda.
5. Filozofia
W miejsce centralnego dla filozofii analitycznej lat czterdziestych
rozröznienia „analityczny - syntetyczny" Wittgenstein Dociekan wprowadza rozröznienie „pojyciowy - empiryczny" („rzeczowy"). Filozofia
wjego rozumieniu rözni siy zasadniczo od nauk szczegölowych, gdyz
interesuje siy ona zwiyzkami pojyciowymi (jyzykowymi), a nie p3d:aniami
0 fakty czy o interpretacje rzeczywistosci. Wittgenstein rozröznia dwa
rodzaje badan: badania cech jakiegos przedmiotu i badania gramatyki
uz3rwania slöw, ktöre odnoszy siy do tego przedmiotu. Odpowiada temu
rozröznienie pomiydzy problemami natury rzeczowej i pojyciowej. Problemy filozoficzne sy natury pojyciowej^^. Przedmiot tak rozumianej
filozofii jest ogölny i fundamentalny, zaröwno dla nauki, jak i potocznego spojrzenia na swiat. Jest on takze niezalezny od wyniköw badan
w naukach szczegölowych.
W Dociekaniach Wittgenstein stosuje sokratejsky metody filozofowania przypominajycy dialog pomiydzy mistrzem a uczniem^\ Tego t j ^ u

Jako komentarz do Dociekan, § 206, por, nast^pny paragraf Dociekan, czy tez slowa
Wittgensteina: „Zu einem Sprachspiel gehört eine ganze Kultur" (L. Wittgenstein,
Vorlesungen über Ästhetik, s. 29).
„Man sieht nicht die Gesichtsverziehungen und schließt nun (wie der Arzt, der eine
Diagnose stellt) auf Freude, Trauer, Langeweile" (L. Wittgenstein, Zettel, § 225).
„Philosophische Untersuchungen: begriffliche Untersuchungen. Das Wesentliche der
Metaphysik: daß sie den Unterschied zwischen sachlichen und begrifflichen Untersuchungen verwischt" (L. Wittgenstein, Zettel, § 458)
„In der Philosophie ist es immer gut, statt einer Beantwortung einer Frage eine
Frage zu setzen. Denn eine Beantwortung der philosophischen Frage kann leicht ungerecht sein; ihre Erledigung mittels einer anderen Frage ist es nicht" (L. Wittgenstein,
Bemerkungen über die Grundlage?! der Mathematik, s. 147).

Psychoanaliza

- nauka

czy mit?

209

filozofii trudno nadac dyskursywny, podrycznikowy formy. Wittgenstein
sam zaznacza, ze jego odwol3rwanie siy do gier jyzykowych, chociaz
bardzo uzyteczne, jest swoisty aplikacjy mitologii. Jest ono specjalnym
sposobem möwienia:
„Tym, CO ja wynajdujy, sy nowe

porownanid

Wittgenstein z jednej strony demistyfikuje psychoanalizy Freuda jako
mitologiy, z drugiej strony zachowuje w swoim modelu swoiscie mitologiczny bazy. Chociazby na tym przykladzie widac, jak dalece proponowana przez niego metoda filozoficzna jest odlegla od metody stosowanej
w naukach szczegölowych. Uprawianie filozofii ma na celu zmiany
czegos w konkretnej - indywidualnej i spolecznej - formie zycia^^.
Celem filozofii nie jest ani formulowanie hipotez ani konstruowanie
skomplikowanych struktur argumentacyjnych. Ponadto jezeli rozumiemy
cel filozofii analogicznie do celu nauki, wöwczas takze jasnosc rozumowania nie jest celem samym w sobie, lecz jedynie sluzy budowaniu
struktur. U Wittgensteina jest przeciwnie; jasnosc i przejrzystosc sy
same w sobie celem. Nie interesuje go wznoszenie budowli, lecz przejrzyste widzenie fundamentöw budowli mozliwej^"^. Celem filozofii jest
raczej blizej nieokreslone poglybianie rzeczy juz znanych.
„Möglbym powiedziec: Gdyby to miejsce, do ktörego chcy dotrzec,
bylo osiygalne jedynie za pomocy drabiny, zrezygnowalbym z pröb
dotarcia tam. Poniewaz w miejscu, gdzie rzeczywiscie muszy siy
znalezc, muszy juz wlasciwie byc. To co jest osiygalne za pomocy
drabiny, nie interesuje mnie"^^.
Naszy cywilizacjy, zdaniem Wittgensteina, charakteryzuje haslo „postyp". W3rrazem jej ducha jest przede wszystkim budowanie. W tym
duchu uprawia siy wspölczesny nauky, do ktörej zalicza siy takze
psychoanalizy. Jemu zawdziyczamy przesyd, ze poprzez odkrycie okreslonych praw wszystko albo juz zostalo, albo kiedys zostanie wyjasnione.

^'^ L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 128.
W roku 1930 Wittgenstein powiedzial do swego przyjaciela Drury: „Yes, I have
reached a real resting place. I know that my method is right. My father was a business
man, and I am a business man: I want my philosphy to be business-like, to get something
done, to get something settled" (cytowano za: J. Bouveresse, «The Darkness of this Time»,
s. 13).
Por. L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 115. „Möj eel jest przeto inny anizeli eel
naukowcow. Rozni^ si^ takze nasze sposoby myslenia" (L. Wittgenstein, tamze).
L. Wittgenstein, tamze, s. 115.
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„U podstaw caiego nowozytnego poglydu na swiat lezy zludzenie,
ze tzw. prawa przyrody sy wyjasnieniem zjawisk. Tak wiyc nowozytni zatrzymujy siy na prawach przyrody jako na czyms nietykalnym, podobnie jak starozytni na Bogu i Losie. I jedni, i drudzy
majy tu racjy, i nie majy. Starozytni widzieli to co prawda o tyle
jasniej, ze uznawali W3n:*azny kres, podczas gdy systemy nowsze
stwarzajy pozör, iz wszystko zostalo wyjasnione"^^.
Ideologia postypu i naukowego wyjasniania trzyma nas na uwiyzi. Wyrazem tej ideologii jest zarzucanie filozofii, ze nie dokonuje ona zadnego
postypu, ze zajmujy jy nadal te same problemy, ktörymi juz zajmowali
siy Grecy. Zdaniem Wittgensteina dzieje siy tak dlatego, ze nasz jyzyk
pozostal taki sam i doprowadza nas wciyz do tych samych pytan. Dopöty
bydziemy borykac siy z problemami filozoficznymi, dopöki bydziemy uzywac czasownika „byc", traktujyc jego fimkcjonowanie podobnie jak czasownika „pic", dopöki bydziemy uzywac przymiotniköw w rodzaju „prawdziwy" lub „tozsamy" czy tez dopöki bydziemy möwic o „rzece czasu"^^
Wittgenstein nie zostawia nas z jakims poz3^3wnym lub negatywnym
czy tez konstrukt3rwnym przeslaniem filozoficznym, ale raczej z moralnymi implikacjami, ktöre zapisane stanowiy przeslanie. Widac tu
analogiy do metody psychoanalitycznej. Potrzebny jest czas, potrzebne
sy powtörki, potrzebne jest kolejne zadawanie pytan. Terapeutyczna
metoda proponowana przez Wittgensteina jest o tyle interesujyca
(w zestawieniu zfi:*eudowsky),ze nie postuluje ona istnienia podswiadomosci, a tym samym niepotrzebnej maszynerii teoretycznej, co czyni
jego model bardziej oszczydnym.
Nalezy jeszcze dodac, ze w rozumieniu Wittgensteina problemy
natury psychicznej czysto nie sy chorobami, lecz tylko zmianami
w charakterze danej osoby^^. Naturalnie, przy takim okresleniu mozna
zrezygnowac z koniecznosci naukowego wyjasniania oblydu. Zmiana
charakteru moze byc umot3rsvowana lub tez nie, moze byc uprzyczjniowana lub nie. Moze siy ona po prostu wydarzyc i niekoniecznie musi byc
od razu wyjasniana. Tym samym nie istniejy naukowe wyjasnienia (w
rozumieniu teorii psychoanalitycznej) poszczegölnych dewiacji psychicznych. Tak samo psychoanaliza moze jedynie podawac mozliwe racje
i sugerowac pacjentowi, aby w te racje uwierzyl.

L. Wittgenstein, Traktat, 6.371-6.372.
^' Por. L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 124; por. tenze, Vorlesungen über Ästhetik,
s. 21 n.
Wittgenstein doslownie: „Obl^d nie musi byc uwazany za choroby. Dlaczego nie za
nagt^ - bardziej lub mniej nagl^ - zmiany charakteru?" (L. Wittgenstein, Uwagi rözne,
s. 169).
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6. Zakonczenie
Mistrzowstwo i genialnosc Freuda polegajy na zestawianiu wielkiej
liczby przykladöw oraz na znajdowaniu odpowiednich poröwnan. Wittgenstein podziwia systematycznosc jego sposobu möwienia o stanach
umyslu, ktöre dotychczas byly poza granicami racjonalnego dyskursu.
Sam Freud jest przekonany, ze „odkrywajyc" podswiadomosc czy
„mechanizmy" kompleksu Ed3^a przyczynil siy radykalnie do „postypu"
wiedzy. Nie dostarczyl on jednak „naukowego" dowodu na istnienie
podswiadomosci, tak samo jak nie wykazal, ze bohater tragedii Sofoklesa dzialal pod wplywem swoich „edypalnych" zyczen. Modelem dla
tworzenia podswiadomych struktur jest dla Freuda swiat przedmiotöw
fizykalnych. Juz ten zabieg wskazuje na podwöjny redukcjonizm:
dzialanie ludzi mozna zredukowac do procesöw zachodzycych w podswiadomosci, a te z kolei mozna zamodelowac uz3rwajyc wzorcöw ze
swiata nieorganicznego.
U twörcy psychoanalizy i jego nastypcöw widzimy swoiste pomieszanie pojyc zwiyzanych ze statusem wyjasnien odwolujycych siy do podswiadomych zyczen lub mot3WÖw. Pomieszanie to Wittgenstein naz3^a
- w ogölnosci - pomieszaniem statusu racji ze statusem przyczyn.
Patrzyc od strony teoretycznej, psychoanaliza - jego zdaniem - nie jest
nowy nauky, lecz mitologiy. Styd wynika, iz jej zastosowanie do
faktycznych problemöw psychicznych nie moze prowadzic do ich wyjasnienia. Potrafi ona jedynie problemy rozjasnic i przedstawic je pod
innym kytem widzenia. Rozwiyzanie problemu - podobnie jak w Wittgensteina rozumieniu filozofii - polega wtedy na tym, ze problem po
prostu znika^^.
Gdyby teoria Freuda rzeczjrwiscie byla tak naukowa, jak on sam
twierdzi, to jego procedury postypowania powinny dac siy wyeksplikowac w terminach uchodzycych za sprawdzalne w ten sam sposöb jak
terminy nauk empirycznych. Musialoby to byc cos wiycej anizeli tylko
argument z intuicji, na ktörym w gruncie rzeczy opiera siy Freud. Gdy
Wittgenstein möwi, ze rozwiniyta przez Freuda metoda nie jest naukowa, to nalezy przypomniec, ze metody filozoficznej wypracowanej
w swoich pözniejszych dzielach tez nie zaliczal do metod naukowych
a wrycz jy takim metodom przeciwstawial. Jego zdaniem metoda podobna do swobodnego kojarzenia uwalnia nas od metafor „poszukiwan"
i „postypu", odniesionych do wlasnego umyslu.
Wittgenstein pokazuje, ze w nasz}^! mysleniu odbija siy nasza forma
zycia i podobnie do Freuda chce nas wyzwolic ze zludzen. Wjego jyzyku

Por. L. Wittgenstein, Uwagi rözne, s. 147; por. tenze, Dociekania, § 133.
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oznacza to uwolnienie od trzymajycych nas na uwiyzi „obrazöw". Filozof
jest wiyzniem jakiejs idei, obrazu, ktöry go przesladuje, i ktöry staje siy
niejako jego pasjy, czasem nawet obsesjy. Wittgenstein jest przekonany,
ze znalazl gramatyczny metody, przy zastosowaniu ktörej mozna siy
wyzwolic ze wspomnianego wiyzienia. W gruncie rzeczy Wittgenstein
argumentuje przeciwko dwom rodzajom iluzji: (a) przeciwko iluzorycznej
wierze w nauky, to znaczy w iluzjy W3^warzany przez pewien typ
wyjasniania: (b) przeciwko iluzorycznej sile wyrazu tworzonej przez
jyzyk, ktöra moze i potrafi symulowac rzeczywistosc do tego stopnia, iz
zadna artykulujyca sila slowa nie pozwoli odröznic fikcji od rzeczywistosci.
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PSYCHOANALYSE - WISSENSCHAFT ODER MYTHOS?
Ludwig Wittgenstein und Sigmund Freud
Zusammenfassung

Das Verhältnis Wittgensteins zu Freud ist von einer Ambivalenz gekennzeichnet. Einerseits nennt Wittgenstein sich gerne einen „Schüler
Freuds" oder sogar „Anhänger Freuds", andererseits sind seine sehr
kritische Äußerungen bekannt, vor allem zu Freuds Verständnis der
Psychoanalyse als „wissenschaftliche" Methode.
Die psychoanalytische „Bewegung" hat eine lange Geschichte. Wittgenstein interessiert ihre Freudsche Fassung (und darauf konzentriere
ich mich in diesem Aufsatz). Freud konzipiert und versteht die
Psychoanalyse als eine neue Wissenschaft von den unbewußten seelischen Vorgängen. Diese Wissenschaft kann - seiner Meinung nach nach dem Modell der Physik aufgebaut werden. Der Ablauf der unbewußten Prozesse verursacht determinierte Verhaltensweisen des
Menschen. Durch Einführung von unbewußten Mechanismen will Freud
diese Verhaltensweisen empirisch (d.h. kausal) erklären. Das Ziel der
Psychoanalyse ist Bewußtmachung des Unbewußten. Zu diesem Ziel
f ü h r t nach Freud die Methode der freien Assoziationen, zu der auch die
Traumdeutung gerechnet werden kann.
Der Hauptvorwurf Wittgensteins gegen Freud lautet, daß er das
Verstehen der Ursachen mit dem Verstehen der Gründe vermischt hat.
E r bezeichnet diesen Vorgang mit dem bekannten Ausdruck: Freud's
«abominable mess». Nach Wittgenstein können „Ursachen" experimentell bestätigt werden, z.B. unter Hinweis auf einen Mechanismus, der
den Ursache-Wirkung-Zusammenhang erklärt. Dagegen haben
„Gründe" eine andere Natur. Sie machen menschliche Handlungen und
Einstellungen verständlich. Die Grammatik des Begriffes „Gründe" ist
verbunden mit der Grammatik der Motive und Wünsche. Diese
unterscheidet sich von der Grammatik von „Ursachen". Vor allem
umfaßt der Begriff der Ursachen nicht den Begriff der freien Wahl.
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Wittgenstein betrachtet das von Freud eingeführte „Unbewußte" als
eine Art von theoretischen Entitäten, deren Vorkommen analog zu den
theoretischen Entitäten der Physik postuliert wird. Anders als Freud
meint er, daß die therapeutische Praxis in vielen Fällen auskommt,
ohne auf unbewußte Zustände Bezug nehmen zu müssen. Ist also die
Psychoanalyse auf einer irrigen Ansicht aufgebaut? Aber es gibt doch
Leute, die durch sie geheilt werden. Nach Wittgenstein verhält es sich
mit den Heilungen aber folgendermaßen: „Wenn man durch die Psychoanalyse dazu gebracht wird, zu sagen, daß man in Wirklichkeit das und
das gedacht oder in Wirklichkeit das und das Motiv gehabt hat, dann
ist es keine Sache des etwas Entdeckens, sondern eine Sache des von
etwas Überzeugtwerdens. Auf eine andere Weise hätte man von etwas
anderem überzeugt werden können"^^. Die Heilung kommt also von
dem Sich-überreden-lassen durch den Analytiker.
Wittgenstein hält f ü r beachtenswert viel von dem, was Freud über
die Traumsymbolik gesagt hat. Freud spricht von einer allgemeinverständlichen und von einer verborgenen Bedeutung der Träume
(Traumbilder), wobei die Elemente des offen verständlichen Traumes
eine gleichbleibende Bedeutung haben. Freud bringt den Träumenden
davon ab, sich auf den Traum als Ganzes zu konzentrieren. Der
Psychoanalytiker bearbeitet die allgemeinverständlichen Gedanken, um
zu den verborgenen vorzudringen. Für Wittgenstein hat ein Traum als
ganzes seine Bedeutung. E r stellt fest, daß in der Freudschen Analyse
der Traum „zersetzt" wird. E r „verliert seinen ersten Sinn völlig"^^. Im
Traum fasziniert uns gerade nicht sein kausaler Zusammenhang,
sondern, daß er wie ein Teil einer Geschichte wirkt.
Freud gebraucht die Methode der freien Assoziationen, die darin
besteht, ohne Aussonderung alles auszusprechen, was jemandem
einfällt, sei es daß er von einem Traumbild erzählt, sei es spontan von
sich spricht. Die literarische Form der Philosophischen
Untersuchungen
erinnert an freie Assoziationen (Wittgenstein macht Gebrauch von
Wiederholungen, Fragen, Analogien, Disanalogien). Freie Assoziationen
sind für Wittgenstein zuerst ein sprachliches Ereignis und es gibt keine
Methode des Assoziierens, sondern nur ein ungehindertes Sich-Ausprechen. Wittgenstein will außerdem, daß seine Philosophie ähnlich der
Psychoanalyse, zu einer Therapie wird. Es schwebt ihm eine Philosophie
vor, derer Methode auf der Basis eines freien Sich-Aussprechens
aufgebaut wird. Im zweiten Teil der Untersuchungen sagt er z.B., daß
er sich ein Thema wiederholt und jedesmal in einem langsameren
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Tempo vorspielen läßt, um endlich zu sagen «Jetzt ist es richtig» und i n
diesem Vorgang drückt sich das Aufleuchten des Aspekts aus. Dieses
Wahrnehmen des Aspekts ist keine wissenschaftlich deduzierte, sondern
eine spontane Antwort. Sie drückt aus „unter dem Eindruck zu sein".
Mit dem Hinweis auf die Lebensform will Wittgenstein sagen, daß
die zwischenmenschlichen Relationen zuerst eine praktische und nicht
eine theoretische Natur haben. Unsere Annahme eines anderen ist viel
tiefer als dies mit Hilfe einer Erklärung oder einer Theorie geschehen
kann. U m viele Bereiche des menschlichen Lebens zu verstehen,
brauchen wir keine Psychoanal3i:iker zu sein. Es ist nicht so, daß wir
aus der Mimik unseres Gegenübers - logisch oder theoretisch - auf
Freude oder Langeweile schließen, sondern wir wissen es einfach.
Dieses Wissen braucht keine zusätzliche Erklärung.
Nach Wittgenstein erinnert das, was Freud zu Gehör bringt, nur
äußerlich an eine Wissenschaft. Im Grunde genommen liegt die Stärke
der Freudschen Argumentation im Zusammenstellen von vielen Beispielen, die er dann auf hervorragende Weise gegeneinander abwägt. Eine
ähnliche Methode will Wittgenstein in der Philosophie anwenden^^.
„Analytisch - synthetisch", dies war die zentrale Unterscheidung in der
analytischen Philosophie am Anfang unseres Jahrhunderts. A n diese
Stelle fügt Wittgenstein die Unterscheidung „begrifflich (sprachlich)
- empirisch" ein. Seine Philosophie setzt sich eindeutig von den empirischen Wissenschaften ab, die sich auf die kausalen Zusammenhänge
konzentrieren. In der so verstandenen Philosophie meint jeder Satz
immer das Ganze, also immer wieder dasselbe, und es sind - so
Wittgenstein — gleichsam nur Ansichten eines Gegenstandes, der unter
verschiedenen Winkeln betrachtet wird. Auch in diesem Zusammenhang
sieht man, daß Wittgenstein einerseits die Psychoanalyse als M3i:hologie entzaubert, andererseits übernimmt er i n sein Modell der Philosophie deren spezifische sprachliche Basis, die starke mythologische Züge
trägt.
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