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Ceea ce ne incită să-i privim pe filozofi pe jumătate
neîncrezător, pe jumătate batjocoritor este nu atât
faptul că descoperim fără încetare gradul lor de ino -
cenţă – că vedem cât de des şi cât de lesne se înşală şi
se rătăcesc, pe scurt, copilăria şi puerilitatea lor –, cât
faptul de a vedea cu câtă lipsă de sinceritate dezlănţuie
o mare zarvă virtuoasă de îndată ce se atinge, chiar
de departe, problema veridicităţii lor. Ei se prefac cu
toţii că şi-au descoperit şi obţinut opiniile prin exerci -
tarea spontană a unei dialectici îngheţate, pure şi divin-
nepăsătoare (spre deosebire de misticii de tot felul care,
mai cinstiţi şi mai neciopliţi, vorbesc de „inspiraţia“
lor), în vreme ce este vorba, în fond, de o afirmaţie
arbitrară, de un capriciu, de o „intuiţie“, şi, cel mai ades,
de o aprigă dorinţă abstractizată şi căutată pe care o
apără prin pretexte născocite ulterior: ei sunt cu toţii
nişte avocaţi şi ades chiar apărători şireţi ai prejude -
căţilor lor botezate de ei „adevăruri“.

Nietzsche, Dincolo de bine şi de rău,
Partea I, § 5 (trad. rom. Francisc Grünberg, 

Humanitas, Bucureşti, 1992, pp. 12–13)



Lui Diogene din Sinope 



„Afabulaţie (s.f.). Reluat la mijlocul secolului XX cu
un sens nou.
Manieră fantezistă sau chiar înşelătoare de a prezenta,
de a relata fapte.“ 

Pierre Gilbert, Dictionnaire des mots contemporains,
Les Usuels du Robert, 1980. 
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Partea întâi

SIMPTOMATOLOGIE 
DISCREDITAT SĂ FIE 

CINE GÂNDEŞTE ALTFEL 



I
Biografii, să-i ardem pe rug 

„Adevărul biografic este inaccesibil. Iar dacă am avea 
acces la el, nu l-am putea descrie.“ 
Freud, scrisoare către Martha Bernays, 18 mai 1896
„Psihanaliza [a devenit] conţinutul vieţii mele.“ 

Freud, Autobiografie (XVII. 119; O.16, 201) 

Să nu avem încredere în filozofii care-şi organizează posteritatea,
se feresc de biografi, se tem de cercetările acestora, le prevăd, le
manipulează, îşi mobilizează fidelii pentru a construi un înce  put
de naraţiune hagiografică, îşi distrug corespondenţa, şterg urmele,
îşi ard hârtiile, scriu încă din timpul vieţii o legendă sperând că îi
va mulţumi pe curioşi, întreţin o gardă de corp formată din discipoli
utili pentru a edita, a tipări şi răspândi icoanele desenate cu zel, îşi
scriu o autobiografie ştiind perfect că cercul de lumină proiectat
de ei te descurajează să mergi mai departe, în umbră, să vezi şerpăria
lor existenţială fojgăind într-o linişte aproape totală.

Freud aparţine acelei specii care doreşte avantajele celebrităţii,
dar fără neajunsurile ei: jinduieşte să se vorbească despre el, dar
numai de bine, şi în termenii aleşi de el însuşi. Marea pasiune a
inventatorului psihanalizei? Să trăiască pentru a dovedi câtă drep -
tate avea maică-sa când spunea despre el că întrupează a opta minune
a lumii. Realitatea, adesea prozaică, îi plictiseşte pe autorii de legende,
care preferă o naraţiune fabuloasă în care triumfă imaginarul, dorinţa
şi visul. Mai bine o poveste falsă, dar frumoasă, decât una adevă -
rată, dar mediocră. Falsificatorul înfrumuseţează, fardează, măsluieşte
realitatea, anulează biruinţa pasiunilor funeste din existenţa sa:
lăcomia, pizma, răutatea, ambiţia, ura, cruzimea, orgoliul. 

Autorul Autobiografiei n-a dorit niciodată ca opera să-i poată
fi explicată prin viaţa lui, iar conceptele, prin existenţa sa. Victi mă,



sub acest aspect, ca majoritatea filozofilor, a prejudecăţii idealiste
că ideile coboară din cer, pogoară dintr-un empireu inteligibil ca
o limbă de foc ce se opreşte la spiritul ales pentru a-l inspira cu harul
ei, Freud vrea neapărat ca toţi ceilalţi să creadă în naraţiunea lui:
ca om de ştiinţă care se pretinde, fără trup sau pasiuni, ca un mistic
al raţiunii pure, el ar fi descoperit pepita de aur ascunsă acolo unde
trebuia doar s-o observi – un joc de copii când ai geniu… 

Or Freud, la fel ca toată lumea, desigur, s-a format cu ajutorul
lecturilor, al schimburilor de idei, al întâlnirilor, al prietenilor –
deve  niţi adesea, după o vreme, duşmani; a urmat cursuri la uni ver -
sitate; a lucrat în laboratoare sub conducerea unor şefi; a citit enorm,
a citat puţin, a practicat arareori omagiul, a preferat adesea denigrarea;
a scris un lucru, apoi contrariul său, pe urmă altceva; a întâl nit femei,
s-a însurat cu una, a ascuns cu discreţie o relaţie incestuoasă cu alta,
şi-a creat o familie, a avut copii, evident… 

În 1885, la câteva zile după ce împlinise douăzeci şi nouă de
ani, Freud îi scrie logodnicei sale, Martha Bernays, o scrisoare
bizară în care îi mărturiseşte cum a jubilat după ce a distrus rezul -
tatele a paisprezece ani de muncă, de observaţie şi meditaţie; a ars
jurnale, notiţe, scrisori, hârtii pe care îşi notase observaţiile ştiin -
ţifice; a pus pe foc manuscrisele, încă puţine, ale lucrărilor sale;
totul a dispărut, iar Freud exultă… 

Acest holocaust în miniatură şterge pentru posteritate, deci
pentru veşnicie, dovezile naturii umane, foarte umane, probabil
prea umane în ochii săi, ale unui personaj care hotărâse de tânăr
că va uimi lumea cu descoperirile lui susceptibile să schimbe uma -
ni tatea. Care descoperiri? Nu ştie încă, dar nu se îndoieşte că va
izbândi: flacăra sacră ce arde în el îi luminează calea. Deocam dată,
viitorul mare om (o scrie explicit) îşi imaginează figura biografilor
săi (nu foloseşte singularul, ci pluralul, pentru că nu se îndoieşte
de numărul lor deşi e încă un nimeni…) când vor descoperi această
ispravă care lui, acum, îi umple sufletul de bucurie!

Deocamdată, acest ins amuzat de renghiul jucat viitorilor săi
biografi nu are mare lucru de oferit: naşterea lui pe 6 mai 1856, la
Freiberg, ca fiu al lui Jakob Freud, negustor de lână, şi al Amaliei;
iudaitatea ambilor părinţi; prenumele lui de atunci, Sigismund;
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circumcizia; copilăria banală; studiile de liceu oarecare; anii de
medicină pe care îi petrece fără a şti prea bine spre ce specialitate
să se orienteze; cercetările privind sexualitatea ţiparilor; un articol
despre sistemul nervos central al larvei de ţipar; serviciul militar;
traducerea câtorva texte de Stuart Mill; întâlnirea cu logodnica sa;
peripeţiile prilejuite de cercetările infructuoase privind cocaina şi,
mai ales, publicarea unor afirmaţii extravagante, pretins ştiinţifice,
despre acest drog pe care îl va consuma timp de vreo zece ani;
tra tarea pacienţilor săi prin electroterapie… Nimic notabil pentru
biografi… Freud are douăzeci şi opt de ani şi, în afară de dobân -
direa unei faime planetare fără să ştie foarte bine cum, preocuparea
lui majoră e să câştige bani, mulţi şi rapid, ca să se poată însura
şi să se mute într-un cartier select din Viena, întemeind o familie
fericită şi numeroasă. Iată materia autodafeului şi farsa pe care-şi
imaginează că le-o joacă viitorilor biografi… 

Episodul cocainei ar putea explica parţial acest gest. Obsedat
de celebritatea la care jinduieşte, a prins din zbor ocazia unei cer -
cetări asupra acestui drog. O face la iuţeală, experimentează pe
un singur caz, un prieten dependent de morfină, pretinde că îl poate
lecui cu ajutorul cocainei, îl face cocainoman, constată că efectele
nu sunt cele sperate, afirmă totuşi contrariul, îşi scrie concluziile
în grabă, le publică într-o revistă şi prezintă acest drog aproape
ca pe un panaceu. Deocamdată, ea îl ajută să-şi trateze angoasa,
îi sporeşte capacitatea intelectuală şi sexuală, îl calmează. Metoda
lui Freud se găseşte aici concentrată: pornind de la cazul său per -
sonal, extrapolează formulând o doctrină cu pretenţie uni versală.
Spus mai prozaic: îşi ia cazul său personal drept o generalitate. 

Corespondenţa cu Fliess, o arhivă majoră multă vreme ascunsă,
publicată mai întâi sub forma unor bucăţi alese, cu ocultarea pozi -
ţiilor teoretice extravagante, dezvăluie un Freud total opus celui
din cartea poştală, care-l prezintă drept un savant lucrând în mod
experimental, trasându-şi calea dreaptă spre descoperiri pe care
urmează neapărat să le facă, pentru că poartă în el tropismul de
savant hărăzit marilor fapte. 

Descoperim aici un Freud tatonant, şovăitor, afirmând un lucru
apoi contrariul său, o dată entuziasmat de descoperirea unei

Biografii, să-i ardem pe rug 37



psihologii ştiinţifice, altă dată aruncând la coş descoperirea, ieri
genială, revoluţionară, devenită a doua zi, cum spune chiar el, o
trăncăneală lipsită de interes. Vedem aici un Freud la care sufe -
rinţele psihice se transformă în unele fizice, de la furunculul pe
scrot la migrenele recurente, de la miocardită la tabagismul pătimaş,
de la deficienţele sexuale la deranjamentele intestinale, de la
nevroză la acreală, de la intoleranţa la alcool la dependenţa de
cocaină, de la fobia pentru trenuri la spaima de a nu avea ce mânca,
de la frica de moarte la numeroasele lui superstiţii morbide. 

În fine, constatăm aici obsesia lui Freud de a reuşi, de a câştiga
bani, de a deveni celebru, obsesie ce-i macină sufletul zi de zi: ce
trebuie să facă pentru a deveni un om de ştiinţă faimos? Pe 12 iunie
1900, îi scrie lui Fliess: „Crezi cu adevărat că zidul acestei case va
purta cândva o placă de marmură atestând că aici, pe 24 iulie 1895,
Dr. Freud a avut o revelaţie, descoperind mecanismul visului?“
Iată o dublă informaţie: obsesia celebrităţii şi gândul că sursa teo -
riilor sale ar fi revelaţia – şi nu lecturile, munca, reflecţia, confrun -
tarea cu ipotezele altor cercetători, asimilarea critică a literaturii
de specialitate, deducţiile, fişele clinice, acumulările de experimente
răbdătoare… 

Iată deci imperativul metodologic, şi înţelegem că el motivează
acel prim autodafe din 1885: să distrugi tot ce arată producerea
istorică a operei, să suprimi orice posibilitate de a reconstitui o
genealogie imanentă a disciplinei, să interzici altă versiune decât
cea voită şi impusă de Freud: o epifanie fantezistă, şi nu un proces
istoric. Aşa cum se întâmplă adesea în asemenea cazuri, fabula
începe cu o naştere miraculoasă. Psihanaliza? Se naşte din coapsa
unui Jupiter pe nume Sigmund Freud, cu arme şi cu platoşă
strălucitoare, scânteind în soarele sfârşitului de veac vienez. 

Această dorinţă ca biografii să nu-şi vâre nasul în culisele aven -
turii sale îl face să teoretizeze imposibilitatea oricărei biografii.
După ce, în scrisoarea către logodnică, se amuzase de farsa rezer -
vată biografilor săi, nenăscuţi încă, Freud face o pledoarie pro domo:
„Nimeni nu devine biograf fără a se compromite cu minciuna,
disimularea, ipocrizia, tămâierea, nemaipunând la socoteală ne -
voia de a-şi ascunde lipsa de înţelegere. Adevărul biografic este

38 Partea întâi: Simptomatologie



inaccesibil. Iar dacă am avea acces la el, nu l-am putea exprima“
(18 mai 1896). Iată-l în sfârşit punând punctul pe „i“: biografia
fiind o sarcină imposibilă în teorie, s-o facem imposibilă şi în fapt!
Apoi, această ambiguitate: sarcina este imposibilă, şi chiar dacă
ar fi posibilă, tot n-am putea exprima adevărul. Din ce motive?
Dar Freud însuşi, când a fost vorba de Preşedintele Wilson, şi-a
interzis oare aventura biografiei?

Nu se îndoieşte nimeni că biograful întreţine cu subiectul său
un raport special, adesea de identificare, că viaţa este prin natura
ei complexă, întortocheată, că unii practică masiv disimularea, şter -
gerea urmelor, că încă din timpul vieţii îşi scriu legenda ca să-şi
învăluie istoria în ceaţă, că mărturiile supravieţuitorilor se ţes din
reverii şi visuri, din dorinţe şi amintiri alterate, că invidia şi pizma
îi roade chiar şi pe cei mai credincioşi prieteni chemaţi să depună
cândva mărturie, că textele autobiografice funcţionează adesea ca
nişte piste false, menite să abată atenţia spre mărunţişuri şi să ţină
esenţialul departe de privirea curioşilor, că demersul e dificil,
aproape totdeauna aproximativ. Dar faptul că sarcina e dificilă nu
interzice iniţiativa. Mai mult decât oricine, Freud, care îndemna
să-i psihanalizăm pe filozofi, ar fi lipsit de eleganţă să le prescrie
altora un tratament pe care el îl refuză! (Chiar dacă n-ar fi primul…)
Freud, freudismul şi psihanaliza nu ţin de domeniul epifaniei
mitice, iar demersul biografic poate şi trebuie s-o arate. 

Dar dacă Freud, în mod intenţionat, a încurcat iţele, a amestecat
pistele, a şters cu bună ştiinţă urmele, a teoretizat imposibilitatea
biografiei, dacă şi-a falsificat rezultatele cercetărilor şi, ascuns în
spatele pretextului ştiinţific, a practicat cel mai adesea licenţa lite -
rară, dacă şi-a distrus scrisorile, dacă a încercat să le recupereze
pe cele mai compromiţătoare, care-i puneau în pericol legenda –
toate acestea fac sarcina interesantă: biografia intelectuală a lui
Freud se confundă cu biografia intelectuală a freudismului, care
se suprapune, evident, peste biografia intelectuală a psihanalizei. 

În scrisoarea lui Freud către logodnica lui e vorba de minciuni,
disimulare şi ipocrizie. Pare o mărturisire abia mascată a ceea ce-l
roade pe el, Sigmund Freud. În fapt, legendele impuse de hagio -
grafi – primul dintre aceştia fiind Ernest Jones cu opul lui de o
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mie cinci sute de pagini intitulat Viaţa şi opera lui Sigmund Freud –
fac biografia imposibilă, pentru că doctorul vienez a aranjat lucru -
rile astfel încât să-şi impună legendele, fabulele, naraţiunile literare,
miturile şi himerele. Această biografie a servit de prototip altora,
numeroase, care multiplică într-o veselie cărţile poştale din vitrina
freudiană. 

În ce mă priveşte, m-aş plasa la egală distanţă de hagiografii şi
de patografii, primele dorind să ude floarea sublimă, celelalte să
smulgă buruiana otrăvită. Vreau să arăt că, dincolo de cărţile
poştale, psihanaliza e visul cel mai elaborat al lui Freud – un vis,
aşadar, o afabulaţie, o fantasmă, o construcţie literară, un produs
artistic, o construcţie poetică în sensul etimologic. Îmi propun de
asemeni să aduc la lumină bazele strict biografice, subiective,
individuale ale freudismului, în ciuda pretenţiilor sale de a fi
universale, obiective şi ştiinţifice. Nu-mi propun să intru pe terenul
judecăţii morale considerând că minciuna freudiană (dovedită!)
impune un autodafe al lui Freud, al operelor sale, al muncii lui şi
al discipolilor săi!

După principiul lui Spinoza – nici să râdem, nici să plângem,
ci să înţelegem –, mă aşez în perspectiva nietzscheană, dincolo
de bine şi de rău. Propun să deconstruim un demers la fel cum
am deconstrui o sonată de Anton Webern, o pictură de Kokoschka
sau o piesă de teatru de Karl Kraus. Freud nu este om de ştiinţă,
nu a produs nimic care să ţină de universal, doctrina lui e o creaţie
existenţială fabricată pe măsura lui pentru a putea trăi cu fantasmele
şi obsesiile sale, cu universul lui interior, torturat şi răvăşit de incest.
Freud este un filozof, ceea ce nu-i puţin lucru, dar el respingea o
asemenea apreciere cu violenţa celor care, prin mânia lor, pun
degetul pe rană: locul durerii existenţiale. 



II
Să-l distrugem pe Nietzsche, zise el…

„Scopul meu iniţial era filozofia. Pentru că asta voiam
la început.“ 

Freud, scrisoare către Fliess, 1 ianuarie 1896 

Din voinţa fanatică de a nu avea zei ori maeştri, Freud îşi alege
o victimă: Nietzsche, omul care trebuie distrus. Alegerea lui drept
ţintă preferată ne îndeamnă să cercetăm această alergie specială 
şi constantă. De ce Nietzsche? Din ce motive bizare? Cine sau ce
tre buie protejat? Ce secrete trebuie ţinute ascunse? Ce trădează
do rinţa pătimaşă a lui Freud de a respinge filozofia şi pe filozofi –
deşi el însuşi se numără printre aceştia? Pentru că este ceea ce nu
vrea să se afle că e: un filozof, un simplu filozof, doar un filozof,
nimic mai mult decât un filozof? Într-adevăr, unui ins lacom de
faimă, filozofia îi aduce recunoaşterea planetară mai greu decât o
descoperire ştiinţifică… 

Plasarea psihanalizei într-o filiaţie legendară, fabuloasă şi mito -
logică e însoţită de o extremă violenţă faţă de influenţa cea mai
vizibilă sau contra filozofului care vine cu o idee penetrantă şi justă,
dar evident incompatibilă cu legenda: orice filozofie este con fe -
siunea autobiografică a autorului ei, produsul unui corp, şi nu
epifania unei idei venite dintr-o lume inteligibilă. Freud se doreşte
fără influenţe, fără biografie, fără rădăcini istorice – pentru că doar
aşa funcţionează legenda. 

Freud a purtat cu filozofii şi cu filozofia un război permanent,
asemeni celor care, de la Lucian din Samosata până la Nietzsche,
trecând prin Pascal sau Montaigne, ilustrează faimoasa tradiţie
potrivit căreia a filozofa înseamnă a lua peste picior filozofia. 
Dacă Freud a primit premiul Goethe, şi nu Premiul Nobel pentru
medi cină la care spera, e pentru că, încă din timpul vieţii lui, un



juriu a gândit că opera freudiană ţine mai mult de literatură decât
de ştiinţă!

În mitologia freudiană scrisă la indicaţiile sale, Goethe joacă
un rol important, fiind resortul unui întreg destin. Într-adevăr,
în perioada când Freud se îndoieşte, îşi caută calea, chiar în mo -
mentul când filozofia îl atrage mai mult ca orice, înainte să aleagă
cariera medicală – care, cum singur mărturiseşte, a fost o eroare,
o cale aleasă din greşeală –, Goethe îi arătase calea. În Viaţa mea
şi psihanaliza, Freud afirmă că o lectură publică din cartea Natura
a poetului german l-a convins să înceapă studii de medicină –
pentru un destin ştiinţific, se putea găsi un resort mai puţin literar!

În 1914, în Despre istoria mişcării psihanalitice, Freud pretinde
că l-a citit pe Schopenhauer, desigur, dar că propria lui teorie a
refulării n-are nimic de-a face cu Lumea ca voinţă şi reprezentare,
deşi aceasta, absolut identică, o precedă cu jumătate de secol! Citi -
torul celor o mie de pagini ale Filozofiei inconştientului de Eduard
von Hartmann poate şi el semnala asemănări între Freud şi acest
alt filozof german schopenhauerian, mai ales în chestiunea centrală
a determinismelor inconştientului. Freud ne asigură că a gândit
singur şi a descoperit fără ajutor teoria refulării, dar că a fost extrem
de fericit, după aceea, să-şi vadă ideile confirmate de Schopenhauer. 

Relaţia lui Freud cu Nietzsche apare într-o lumină mai proble -
matică şi, una peste alta, destul de nevrotică. Freud scrie în aceeaşi
confesiune: „Mi-am refuzat plăcerea superioară pe care o oferă
operele lui Nietzsche cu motivaţia conştientă că nu voiam să fiu
stânjenit, în elaborarea noţiunilor psihanalitice, de nici un fel de
reprezentări de aşteptare.“ Mărturisire stranie! De ce să-ţi refuzi
o plăcere pe care totuşi o consideri superioară? De ce să vorbeşti
de motivaţii conştiente când ţi-ai fondat prăvălia pe ideea că sursa
oricărui lucru este inconştientă? Cum se explică faptul că nu aplici
propria-ţi metodă la tine însuţi şi că eviţi să-ţi chestionezi propriul
inconştient în legătură cu acest refuz extrem de semnificativ? Ce
se ascunde sub vaga expresie „reprezentări de aşteptare“?

Vasăzică Freud l-a citit pe Schopenhauer şi n-a fost influenţat
de teoriile lui, nici chiar atunci când sunt apropiate; în schimb,
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pe Nietzsche nu l-a citit, ca nu cumva să fie influenţat de el! Dar
cum ştii că rişti să fii influenţat fără să ştii deja că tezele coincid?
În fapt, oricât ar nega doctorul vienez, pentru un cititor cât de cât
avizat în materie de filozofie freudismul pare un lăstar extravagant
al nietzscheanismului. 

Freud îl cunoaşte pe Nietzsche şi, chiar dacă nu l-a citit, a vorbit
mult despre el cu interlocutori care îl cunoşteau pentru că-l întâl -
niseră pe drumul spre Eze, lângă Nisa. În timpul anilor de studenţie,
adică între 1873 şi 1881, Freud a auzit despre Nietzsche la cursul
de filozofie al lui Brentano. Într-o scrisoare către Fliess, îi scrie
că şi-a cumpărat lucrările lui Nietzsche. Un gest ciudat: să cumperi
cărţile unui filozof pe care nu-l vei citi ca să nu fii influenţat de
el! Iată ce-i spune prietenului său: „Sper să găsesc la el cuvintele
pentru multe lucruri ce rămân mute în mine, dar încă nu l-am des -
chis. Deocamdată sunt prea leneş“ (1 ianuarie 1900). Or, Freud
era oricum, dar în nici un caz leneş… 

Lui Lothar Bickel îi scrie pe 28 iunie 1931, când esenţialul operei
sale era deja scris: „Am refuzat să-l studiez pe Nietzsche cu toate
că – ba nu, pentru că – riscam să regăsesc la el intuiţii apropiate
de cele pe care le explică psihanaliza.“ Să reţinem concluzia: filo -
zoful are intuiţii; psihanalistul are dovezi. Iată linia de apărare
adoptată de Freud în critica pe care o dezvoltă la adresa întregii
filozofii: în mica noastră lume ce nu-l priveşte pe el, medicul, evo -
luăm în cerul ideilor, emitem postulate, facem afirmaţii fără dovezi,
producem concepte fără să ne pese dacă sunt adevărate; în schimb,
psihanaliza procedează într-un mod diferit: observă, examinează
cazuri, verifică, face deducţii ştiinţifice, apoi publică adevăruri
indubitabile. 

Aşadar, în istoria umanităţii, potrivit opiniei omului cu cana -
peaua, Nietzsche n-a avut decât intuiţii, în timp ce Freud a evoluat
în lumea ştiinţei, acolo unde lucrurile se demonstrează… Vom
vedea că cel mai rău filozof e acela care refuză să fie filozof şi care,
socotindu-se om de ştiinţă, pentru a crede el însuşi în această min -
ciună, e nevoit să falsifice rezultatele, să inventeze concluzii, să
mintă cu privire la numărul de cazuri ce i-au permis să obţină
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adevăruri ipotetice dezminţite de realitate. Răbdare însă, ancheta
noastră abia a început…

Compararea biografiilor lui Nietzsche şi Freud oferă informaţii
despre aceşti doi contemporani. Nietzsche era mai mare cu doispre -
zece ani, o diferenţă fără importanţă după intrarea celor doi pe
scena filozofiei. Nietzsche scoate primul său text, Naşterea tra -
gediei (1871); Freud este elev de liceu. Nietzsche publică Prima
consideraţie inactuală; Freud intră la medicină. Nietzsche sem -
nează textul despre Wagner; Freud cercetează sexualitatea ţiparilor
la Trieste. Breuer îi vorbeşte lui Freud despre cazul Annei O.;
Niet zsche publică Ştiinţa voioasă, apare Aşa grăit-a Zarathustra;
Freud asistă la cursurile lui Charcot. În 1886, în duminica Paştelui (!),
Freud îşi deschide un cabinet la Viena; Dincolo de bine şi de rău
ajunge în librării. Pe 3 ianuarie 1889, la Torino, martor la biciu -
irea unui cal, Nietzsche se prăbuşeşte şi îşi pierde minţile pentru
vreo zece ani; e anul în care Freud îşi perfecţionează tehnica
hipnozei, destul de ineficientă, cu Bernheim, la Nancy. Nietzsche
va trăi ultimii zece ani de viaţă în prostraţie şi tăcere, înconjurat
de mama, apoi de sora lui, care-l acaparează pentru a-i deforma
opera, gândirea şi a-l împinge pe gânditor în direcţia naţional-so -
cialismului. În acest deceniu de existenţă vegetativă, Freud scrie
despre paraliziile isterice, despre afazii, despre etiologia sexuală
a isteriilor, subiecte utile pentru a cerceta cazul lui Nietzsche. 

Apoi, pe 25 august 1900, an atât de simbolic, Nietzsche moare
deschizând secolul. Este un an de legătură, când apare Interpre -
tarea viselor, o lucrare postdatată pentru că se găsea în librării cu
ceva timp înainte, în octombrie 1899, dar Freud a ales această dată
rotundă şi inaugurală pentru a da o semnificaţie ieşirii oficiale a
cărţii: cu acest text, crede el, are succesul asigurat, în toate sen -
surile termenului. Cartea e tipărită în 600 de exemplare, 123 se
vând în primii şase ani, ediţia se epuizează în opt ani. Moartea lui
Nietzsche, naşterea nietzscheanismului, începutul freudismului… 

Cei zece ani de nebunie ai lui Nietzsche coincid cu o modă
incredibilă de care Freud nu putea să rămână străin: construirea
vilei Silberblick, înfiinţarea Arhivelor Nietzsche, editarea unei bio -
grafii de către sora sa, reeditarea cărţilor în colecţii mai accesibile,
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apariţia cărţii scrise de Lou Salomé ce pune în lumină viaţa şi opera
lui Nietzsche, existenţa europeană a filozofului, Mahler şi Richard
Strauss compun opere muzicale inspirate de Zarathustra, apar
vizitatori de pretutindeni, sora face scenografia unui ritual al
vizitelor. Aşa cum a existat o manie pentru Schopenhauer, acum
există o manie pentru Nietzsche, în stilul sfârşitului de secol. Cum
ar fi putut să scape Freud de această isterie cu pretext filozofic?

Filozoful odihneşte de numai opt ani în cimitirul din Röcken,
iar Societatea psihanalitică din Viena consacră şedinţa din 1 aprilie
1908 acestui subiect: „Nietzsche: Despre idealul ascetic. A treia
disertaţie din Genealogia moralei.“ De acum, chiar dacă n-a citit-o,
Freud nu mai poate spune că nu-i cunoaşte ideile, şi în special
acelea care joacă un rol atât de important în teoria lui despre geneza
civilizaţiei prin reprimarea instinctelor… Iată cum poţi cunoaşte
fără să cunoşti, să ştii şi să nu ştii în acelaşi timp, să dispui de
conceptele nietzscheene fără să fi citit un rând al gânditorului, asta
dacă acordăm credit ipotezei extravagante a cărţilor cumpărate
pentru a nu fi citite… 

După lectura unui extras din Genealogie, oratorul îşi expune
teza direct: „Un sistem filozofic este produsul unui impuls interior
şi nu e foarte diferit de o operă artistică.“ Această judecată despre
Nietzsche este… nietzscheană! Într-adevăr, este exact ce a spus
filozoful în prefaţa la Ştiinţa voioasă sau în paginile consacrate
minciunilor filozofilor în Dincolo de bine şi de rău, pagini în care
filozoful cu ciocanul sparge cristalul tezei unei geneze celeste a
ideilor şi afirmă că orice gândire este produsul unui corp. 

Această lectură este expusă de Hitschmann. El semnalează că
biografia filozofului este puţin cunoscută. Notează totuşi: o copi -
lărie fără tată; o educaţie într-un mediu format din femei; o preo -
cupare, foarte precoce, pentru chestiunile morale; gustul pentru
Antichitate în general şi pentru filologie în particular; o tendinţă
puternică spre prietenia virilă, la modul roman, ceea ce, într-un
mediu de psihanalişti gata oricând să sexualizeze lucrurile, devine
în mod peremptoriu o tendinţă spre „inversiune“… 

Oratorul mai semnalează contrastul între viaţa sa tristă, tragică,
şi dorinţa de bucurie din opera lui; contradicţia dintre propovăduirea
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cruzimii în cărţi şi practicarea compasiunii sau empatiei în viaţă,
semnalate de toţi cei care au fost în preajma lui Nietzsche; relaţia
patologică pe care o are cu scrisul, de pildă scrierea Genealogiei
în numai douăzeci de zile. Urmează consideraţii succinte despre
păcat, despre bine şi rău, despre conştiinţa vinovată, despre idealul
ascetic, concepte reactivate mai târziu în analiza freudiană. 

Conferenţiarul notează de asemeni: Nietzsche n-ar fi considerat
că opera lui îşi avea sursa în dorinţele sale nerealizate. Mai concret
spus, dacă ar fi avut o viaţă sexuală normală, probabil n-ar fi frec -
ventat bordelurile, iar atunci nu s-ar fi străduit să veştejească pe
hârtie raţiunile idealului ascetic… Nietzsche n-a spus nimic despre
acest subiect care-l privea direct, în schimb a formulat teoretic ideea
că filozofia îşi compune partitura conceptuală cu puterile şi cu
slăbiciunile, cu dorinţele şi cu instinctele, cu imperfecţiunile şi cu
excesele ei… Conferenţiarul încheie vorbind despre „para lizia“
filozofului, care-l împiedică să ducă până la capăt o analiză demnă
de acest nume… 

Expozeul este urmat de o discuţie. Contrar unui clişeu răspândit,
psihanaliştii nu sunt eliberatorii sexului, nici revoluţionari pe
terenul moravurilor. Freud nu face excepţie. Homosexualitatea,
inversiunea, libidoul anarhic, chiar masturbarea, iată subiecte în
privinţa cărora, mascat de jargonul breslei, regăsim un conformism
burghez îngrozitor. Pentru unul dintre participanţi, Nietzsche este
„un subiect tarat“, judecată expeditivă, foarte utilă pentru a-l
expedia pe filozof cu tot cu filozofia lui şi a focaliza pe cazul său
patologic. Se pune diagnosticul de isterie – şi gata, problema e
rezolvată. Fără nici o dovadă, conclavul vorbeşte de aplecarea lui
homosexuală! Pentru un altul, Nietzsche nu poate fi un filozof,
cel mult un moralist în genul maeştrilor francezi ca La Roche -
foucault sau Chamfort. 

Un al treilea, Adler, vorbeşte astfel: „Nietzsche e cel mai aproape
de modul nostru de a gândi.“ Ba chiar, viitorul duşman personal
al lui Freud îndrăzneşte să sugereze o filiaţie mergând de la
Schopenhauer la Freud via Nietzsche… În opinia lui Adler, cu
mult înainte de metoda psihanalitică, Nietzsche a descoperit ceea
ce înţelege pacientul în cursul terapiei. Apoi adaugă că autorul
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