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„Sadyzm i okrucieństwo” 

Z punktu widzenia współczesnej pracy klinicznej, tak indywidualnej jak i grupowej, ważnym 

wydaje się rozróżnienie sadyzmu i okrucieństwa. Są one rozumiane jako przejawy popędów 

agresywnych i destrukcyjnych, a zatem jako ekspresja popędu śmierci. Gdy tymczasem sadyzm 

i okrucieństwo posiadają również rożnego rodzaju związki z popędem samozachowawczym 

i popędem seksualnym. Zauważmy, że zaproponowany opis teoretyczny, nawiązuje do 

dualizmów popędowych freudowskiej pierwszej i drugiej topiki1. Co się tyczy pierwszej 

topiki, chodzi tu o konfrontację popędu samozachowawczego z popędem seksualnym, zaś 

w nawiązaniu do drugiej topiki mowa jest o popędzie życia pozostającym w nieustannej 

grze wzajemnego splatania i rozplatania się popędów życia i śmierci. Im bardziej dominuje 

rozdzielanie tych popędów tym mocniej wzbiera na sile destrukcyjność. 

Od czasu opublikowania Trzech rozprawach z teorii seksualnej sadyzm pozostaje dla Freuda 

w bliskim związku z ambiwalencją oraz skojarzony z przyjemnością i nieprzyjemnością.  

Ja uważam, że sadyzm jest również wyrazem obojętności. Bardzo rzadko zwraca się uwagę 

na fakt, że Freud rozważał kwestię obojętności. Pisze on: «w taki sposób, jak para opozycji 

miłość- obojętność odzwierciedla biegunowość «ja» - świat zewnętrzny, druga opozycja miłość-

nienawiść-odzwierciedla związaną z tą pierwszą biegunowość przyjemność-nieprzyjemność. 

Po zastąpieniu etapu czysto narcystycznego przez etap obiektu przyjemność i nieprzyjemność 

oznaczają relacje, jakie łączą «ja» z obiektem»2 . Obojętność dotyczy więc świata zewnętrznego 

1 Przypis tłum.: pierwsza topika podział na świadome i nieswiadome; druga topika podział na id, ego i superego
2 Freud S., (1915), Metapsychologie, OCXIII, p.183.
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a ego, jest dla siebie jedynym przedmiotem miłości w fazie narcyzmu pierwotnego, podczas 

gdy wymiar przyjemności-nieprzyjemności rozciąga się w obrębie relacji z obiektem, a zatem 

gdy obiekt zostanie już uznany oraz zaakceptowany jako taki, w szczególności jako nośnik 

przyjemności i nieprzyjemności. 

SADYZM 

Sadyzm w życiu seksualnym

 W pierwszej części Trzech rozpraw z teorii seksualnej, Freud wprowadza pojecie  

sadyzmu, które oznacza czerpanie przyjemności ze sprawiania bólu. W normalnym rozwoju 

seksualnym u mężczyzny występuje «przyłączenie agresji», sadyzm odpowiadałby zatem 

usamodzielnionemu, przesadnemu, przesuniętemu na główne miejsce agresywnemu 

komponentowi popędu seksualnego. Freud wprowadza też w tym tekście pojęcie masochizmu 

jako «kontynuacji» sadyzmu, zwróconego przeciwko własnej osobie. Zawsze utrzymywał,  

że sadyzm i masochizm idą ze sobą w parze.

 Dopiero w drugiej części Trzech rozpraw, opisuje on drugą po organizacji oralnej, 

pregenitalną fazę rozwoju czyli fazę sadyzmu analnego. Odtąd wyróżnia dwa obecne według 

niego w życiu seksualnym bieguny: aktywność i pasywność. «Aktywność ustanawia popęd 

zawładnięcia od strony muskulatury ciała, jako narząd z pasywnym celem seksualnym jawi 

sie zaś przede wszystkim erogenna śluzówka»3. Ta forma funkcjonowania seksualnego 

może dominować w życiu seksualnym jednostki. Przewaga sadyzmu i roli kloaki, jaką 

pełni sfera analna nadaje takiej organizacji seksualnej archaiczny aspekt. «Następna cecha 

charakterystyczna tej organizacji seksualnej polega na tym, że pary opozycji popędowych 

wykształcone są w przybliżeniu w podobny sposób, taki stan rzeczy Bleuler określił trafnie 

wprowadzonym przez siebie mianem ambiwalencji.»4

 Pojęcie sadyzmu przenika również dziecięce teorie seksualne. Freud wskazuje na to, że: 

«jesli dzieci w tym czułym wieku staną sie widzami stosunku plciowego odbywanego przez 

dorosłych wówczas nie są w stanie inaczej ująć tego aktu, jak tylko czegoś w rodzaju nadużycia 

czy gwałtu, a zatem w sensie sadystycznym. Dzięki psychoanalizie dowiadujemy się również, 

że takie wrażenie pochodzące z okresu wczesnego dzieciństwa wiele wnosi do późniejszego 

sadystycznego przesunięcia celu aktu seksualnego.»5 

3 Freud S., (1905), OC VI, PUF, p.135
4 Ibid.p.135.
5 Freud S., (1915), OC XIII, PUF, p. 132
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 J. Chasseguet-Smirgel zaproponowała teoretyzację, która wydaje mi się interesująca 

zarówno pod kątem sadystycznych aspektów seksualności jak i perwersyjnego sadyzmu  

oraz tego, co ów sadyzm wywołuje. Według niej, tak duże znaczenie przypisuje się 

pregenitalności  z powodu długiego czasu trwania tego okresu, podczas którego mały  

człowiek jest niezdolny do zaspokojenia swej genitalności. W rezultacie, przez długi czas,  

dziecko ze względu na swą neotenię oraz późne pokwitanie poddane jest intensywnej  

frustracji swych pragnień genitalnych. To z tej przyczyny seksualność już od początku nosi 

znamię sadyzmu6 . W istocie, J. Chasseguet utrzymuje, że mały chłopiec doświadczający erekcji, 

nie może zignorować obecności u matki organu, który z założenia może być poddany penetracji. 

Ta obecność waginy stanowi dla niego ranę narcystyczną, ponieważ nie potrafi dostarczyć 

matce satysfakcji ani dać jej dziecka. W ten sposób chłopiec zostaje doprowadzony do uznania 

faktu istnienia świata dorosłych, będącego innym od jego świata. Dziewczynka, nie pomijając 

faktu, że istnieje u niej organ będący zagłębieniem, także zostaje zobowiązana do dostosowania 

sie do zasady rzeczywistości, widząc męski organ czuje się wykastrowana i chce go posiąść. 

Sadyzm wyraża w sposób jawny nienawiść wobec matki, ponieważ jest ona odpowiedzialna 

za skonfrontowanie dziewczynki z jej niedostatkiem. Przyjemność jest uzyskiwana poprzez 

upokorzenie i wywołanie cierpienia u obiektu. 

Sadyzm analny zaciera różnice

Osoba o strukturze perwersyjnej, często wypiera wrogość wobec swojej rodzicielki. Wprowadza 

w życie system zafałszowania rzeczywistości, który nie uznaje dziecięcej niemocy seksualnego 

zadowolenia matki. Perwersja jest regresją do fazy sadystyczno-analnej. Osoba taka buduje 

«nowy świat», w którym obiekty, erogenne źródła oraz przyjemności zostają niejako 

zaadaptowane do potrzeb seksualności dziecięcej, czy inaczej mówiąc popędowości częściowej. 

Przepaść jaka istnieje pomiędzy światem analnym a światem genitalnym wypełniona zostaje 

przy pomocy idealizacji elementów analnych, pozwalających na podtrzymanie samooceny.  

W Ethique et esthétique de la perversion [Etyce i estetyce perwersji]7, J. Chasseguet przywołuje, 

w ślad za Krafft-Ebingiem, dwa teksty Sade’a: «Sto dwadzieścia dni Sodomy» i «Nowa Justyna 

czyli nieszczęścia cnoty oraz Julietta powodzenie występku», które obrazują jej zdaniem 

esencję sadyzmu. Wiąże ona sadowskie inscenizacje z ich cielesną, analną symboliką. Pokazuje 

przykładowo, w jaki sposób droga wiodąca do Zamku Silling i mieszczących się w nim komnat 

6 J. Chasseguet,(1984) Ethique et esthétique de la perversion [Etyka i estetyka perwersji], Paris, Champ Vallon
7op. cit p.195.
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tortur i mordu, przedstawia sadystyczno-analny świat. Jest ona «drogą poprzez przewód 

pokarmowy, w którym ofiara jest stopniowo i sukcesywnie atakowana przez rozmaite segmenty 

przetwarzania żolądkowo-jelitowego, by wreszcie skończyć w przestrzeni ograniczonej przez 

zwieracz odbytu oprawcy, który ją zniewala, manipuluje nią wedle swego upodobania, trzyma  

ją w garści.» (p. 195). Obiekt analnego panowania może być dowolnie modelowany. Panowanie 

to czyni z niego odpad. Sadystyczny kontrakt poddaje obiekt jedynemu prawu, prawu 

rządzącemu procesami zachodzącymi w przewodzie pokarmowym.   

In fine, sadyzm analny dąży do zatarcia wszelkich różnic, sprowadzając wszystko do formy 

analnej: różnicę płci, pokoleń, sfer erogennych, różne części ciała etc. Rzeczywistość zostaje 

zdekonstruowana na rzecz nowego świata: niezróżnicowanego świata analności. 

Losy sadyzmu 

 J. Chasseguet i P. Denis, każde na swój sposób, kładli nacisk na rolę panowania  

w perwersji. Według J. Chasseguet-Smirgel hybris czyli duma, która przebiera miarę,  

poszukując absolutnej władzy nad istotami i przedmiotami, jest nośnikiem wzajemnej 

libidinalnej ekscytacji, erotyzującej popęd panowania przekształcając go w sadyzm.  

Według P. Denis sadyzm nie wiąże się bezpośrednio z satysfakcją, jest raczej jednym  

z możliwych «losów panowania». On również uznaje, że hybris nadaje sadyzmowi całą swą 

gwałtowność. 

 M. Klein8 wykazała skądinąd, że to właśnie sadyzm wiedzie do procesu symbolizacji. 

Niemowlę, obawiając sie powrotu swoich ataków, jakich dokonało na organy obiektu,  

poszukuje substytutów, obiektów nie będących cielesnymi, symboli. W ten sposób  

symbolizacja ochrania podmiot przed wyprojektowanymi na obiekt atakami, chroni obiekt  

i oddala go od własnego ciała. Kiedy fantazjowane ataki na obiekt nie znajdują ujścia,  

«proces symbolizacji, sublimacji zostaje sparaliżowany a odstęp między podmiotem  

i obiektem zanika.» Własne ciało może wówczas stać sie obiektem należącym do świata 

zewnętrznego i zostać zaatakowane.   

 J. Chasseguet stwierdza, że o ile Gentileschi, Delacroix, Picasso czy Clergue, nie 

wymieniając innych artystów, wyrażają w niektórych ze swych dzieł to w jakim stopniu agresja 

przenika seksualność, o tyle niektóre współczesne produkcje, oddają swoistą «desymbolizację». 

8 J. Chasseguet-Smirgel (2003) «Sublimation et symbolisation: l’enigme de certaines productions de la creation contemporaine» [Sublimacja i 
symbolizacja: zagadka wybranych wytworów współczesnej twórczości], La sublimation [Sublimacja], Paris, In Press, p. 89
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Autorka zauważa, że o ile użycie ciała i jego ekskrementów stało sie rzeczą powszechną  

u niektórych współczesnych artystów, to tym co niepokoi najbardziej jest fakt, że 

nigdy wcześniej tego typu dzieła nie były tak oklaskiwane i celebrowane. Ta celebracja  

ekskrementów, to bezpośrednie nawiązanie do ciała, implikuje zniesienie różnicy między 

ciałem a tworzeniem, co J. Chasseguet nazywa dekulturacją. Już Freud zauważał oznaki  

zaniku społecznego superego, owego ideału ego, narzucanego przez cywilizowane 

społeczeństwo, którego najwyższą reprezentacją jest sztuka. Sztuka, która poprzez  

opanowanie analnych popędów wiedzie ku cywilizacji. 

 

OKRUCIEŃSTWO

Okrucieństwo a samozachowanie

Nie każdy przejaw przemocy i nie każda nienawiść musi być koniecznie sadystyczna  

a zatem zapożyczona od seksualności. Istnieje destruktywność w celu samozachowawczym, 

narcystycznym, nie ukierunkowanym na osiągnięcie przyjemności.  

 Warto zauważyć, że w Trzech rozprawach, gdzie Freud zaczyna formułować swoją 

koncepcję okrucieństwa i gdzie proponuje jej najbardziej rozwiniętą wersję, stosuje on 

termin Grausamkeit oznaczający okrucieństwo, ale również okropieństwo, krwiożerczość, 

barbarzyństwo. Pojęcie to wywodzi się od słowa Grauen: przerażenie, groza9, co sugeruje, 

że okrucieństwo może pochodzić od strachu, przerażenia. Freud nie idzie dalej w kierunku 

krwiożerczości i nie wybiera słowa Mordlust oznaczającego dosłownie «przyjemność  

z morderstwa». O ile w pierwszej części Trzech rozpraw, terminy sadyzm i okrucieństwo są 

stosowane zamiennie, o tyle w drugiej części Freud wnosi, że okrucieństwo jest niezależne 

od aktywności seksualnej. Pisze on: «Możemy założyć, że okrutne pobudki płyną ze 

źródeł właściwie niezależnych od seksualności, ale za sprawą anastomozy [połączenia 

poprzecznego] mogą pojawiać sie wcześnie u początków ich obu.» (p.121). Prawdopodobnym 

wydaje mi się umiejscowienie tych początków w obrębie preseksualnej destruktywności 

związanej z samozachowaniem i podtrzymaniem narcyzmu. Propozycja ta zdaje się być 

spójna z twierdzeniami jakie wysuwa Freud w Metapsychologii10, przedstawiając kwestię 

samozachowania z punktu widzenia nienawiści: «Ba, można wręcz twierdzić, że właściwe wzory 

tej relacji nienawiści nie pochodzą z życia seksualnego, lecz ze zmagań «ja» o zachowanie 

9Po niemiecku surowy to: roh.
10Op. citp. 40.



- 30 -

XXI DNI IPP                                                    MIŁOŚĆ-SEKS-CIERPIENIE                                           Warszawa 18.02.2012

- 31 -

XXI DNI IPP                                                    MIŁOŚĆ-SEKS-CIERPIENIE                                           Warszawa 18.02.2012

i przeżycie». Jeszcze dalej pisze: «A zatem nienawiść jako stosunek do obiektu jest starsza  

niż miłość, zrodziła sie bowiem z prapierwotnego odrzucenia przez narcystyczne «ja» 

wysyłającego bodźce świata zewnętrznego.»11 Freud rozważa zatem, że u jej źródeł leży  

nienawistny sprzeciw popędu samozachowawczego, który ujawnia się w postaci obrony 

pogrążonego w nieprzyjemności narcyzmu. Nienawiść jest pierwotna «obiekt rodzi się  

w nienawiści» i dopiero w organizacji genitalnej miłość staje się przeciwieństwem   

nienawiści. 

 Zauważmy również, że od czasu pierwszej rozprawy (1905), Freud przywołuje  

potrzebę zmuszania, ograniczania, stawiania czoła «oporom» obiektu. Są to według mnie  

zarysy pojęcia panowania, które w sformalizowanej postaci pojawia się w drugiej rozprawie, 

w której Freud wiąże gest okrucieństwa z panowaniem od którego się wywodzi. Popęd 

panowania jest popędem częściowym, który dotyczy wzroku, dotyku a przede wszystkim 

układu mięśniowego. To właśnie drapieżny i konfrontacyjny gest wobec granic obiektu  

wydaje mi się istotą gestu okrucieństwa. Ruch wywodzący się z odrzucenia obiektu12, który 

ogranicza niemowlę w jego narcystycznej omnipotencji i konfrontuje je z jego niemocą. 

Okrucieństwo należy do doświadczeń z kręgu rozpaczy, jest odpowiedzią pierwotną, 

rozładowaniem, ekspulsją wobec pierwotnej traumy. Jest ono «negacją», która pozwala na 

«pierwotną afirmację»13. Nie jest tożsame z «nie» płynącym z wyzwań albo z poszukiwania 

analnego opanowania. Ma wartość czynnika stanowiącego o życiu. Niemoc w tym zakresie 

prowadzi do stanów niemocy wywołanych brakiem i niewystarczalnością obiektów, różnej  

od niemocy genitalnego zaspokojenia matki. Przy czym jedna i druga uzupełniają się 

wzajemnie. 

Okrucieństwo jest obojętne

 Freud uściśla, że okrutnego dziecka nie zatrzymuje ból, ponieważ uczucie  

«współczucia» pojawia się dopiero później, podobnie jak «bariera żalu». Dziecięce  

okrucieństwo nie ma na celu bólu innego, «nie bierze go pod uwagę». W okrucieństwie  

nie ma identyfikacji z bólem, z cierpieniem innego, jak ma to miejsce w sadyzmie.  

11Op citp. 42.
12Patrz P. Denis. Przyłącza się on częściowo do tej koncepcji, wnosząc, że sadyzm jest konsekwencją wzrostu ekscytacji wobec obiektu  
który odmawia komuś, bądź odmawia czegoś sobie. 
13Wracamy tu do lektury tekstu Freuda z 1925: Negacja.
14D.W. Winnicott, De la pediatrie la psychanalyse [Pediatria i psychoanaliza], «Le developpement affectif primaire» [Wczesny rozwój afektywny] 
(1945) et «L’agressivit et ses rapports avec le developpement affectif» [Agresywność i jej związki z rozwojem afektywnym] (1945), Paris, Payot, 
1969.



- 30 -

XXI DNI IPP                                                    MIŁOŚĆ-SEKS-CIERPIENIE                                           Warszawa 18.02.2012

- 31 -

XXI DNI IPP                                                    MIŁOŚĆ-SEKS-CIERPIENIE                                           Warszawa 18.02.2012

D.W. Winnicott proponuje wyjaśnienie okrucieństwa14, zmierzające według mnie w tym  

samym kierunku. Według niego agresywność niemowlęcia nie jest reaktywna, lecz staje się  

taką ze względów obronnych, kiedy środowisko zaczyna wdzierać się w świat dziecka. 

Opisuje on trzy etapy agresji, pierwszym z nich jest stadium pre-niepokoju (pre-concern) 

charakteryzujące się okrucieństwem. Winnicott postuluje istnienie wczesnej obiektualnej  

relacji okrucieństwa w okresie gdy niemowlę w swej wyobraźni przypuszcza obojętne ataki  

na ciało matki. W tym stadium niemowlę jest «bezwzględne», co nie jest juz możliwe  

w kolejnym etapie, gdyż wtedy będzie już obawiało się o obiekt. Ta koncepcja niemowlęcia 

bez litości odsyła do twierdzeń Freuda: okrucieństwo jest przeciwieństwem litości.  

Niemowlę jest okrutne ponieważ nie jest, nie może być «zainteresowane» skutkami swoich 

myśli i działań wobec obiektu, na tym etapie nie przejawia troski o obiekt. 

Ten brak troski można odnaleźć w obojętności pacjenta narcystycznego poszukującego 

stanu bezruchu, który znosi wszelkie napięcia; satysfakcji niezależnej i zamkniętej na drugą 

osobę a otwierającej na fantazje o niezniszczalności. Przypomnę to, o czym pisałam na  

wstępie. Uważam, że Freud słusznie podkreślał w «Popędach i losach popędów»,  

iż zamknięte w sobie narcystyczne ego jest obojętne wobec obiektu. Rozczarowania  

obiektem mogą doprowadzić do wycofania kateksji do ego, wycofania obojętnego na drugą 

osobę. Znajdujemy się zatem w obszarze analności pierwotnej, zgodnie z tym jak opisał ją  

A. Green, w przeważający sposób nacechowanej narcyzmem. Można spotkać się u takich osób  

z zaciekłą obroną subiektywnego terytorium, samozachowawczą walką, którą wyjaśnić 

można permanentnym uczuciem wdzierania (w rozumieniu D. W. Winnicotta) aktualizujacym  

pierwotne traumy. Mamy do czynienia z osobą żywcem obdartą ze skóry, «pacjenci mówią  

o swoich powłokach (fr. enveloppes) jak o skorpukach, które gdy odpadną pozostawiają  

ich wystawionymi na wszelkie agresje» mówi A. Green. 

«Zaprzeczenie istnienia» drugiej osoby15 sprawiające, że inny nie jest już postrzegany jako 

podobny, wydaje się być możliwe dzieki libidinalnej dekateksji obiektu, którego dotyczy 

okrucieństwo. Nie ma identyfikacji, nie ma powiązania z obiektem gwałtu; nieczułość na  

to co odczuwać może obiekt wysuwa się na plan pierwszy przyćmiewając przyjemność.  

Druga osoba może być wóczas rozpatrywana z obojętnością i łatwo stać się obiektem 

jakiejkolwiek destrukcji. Jak proponuje R. Aceituno odnosząc się do tekstu Freuda o «Negacji», 

zapada «osąd o nieistnieniu».    

15P. Denis, (1997), Emprise et satisfaction, les deux formants de la pulsion [Panowanie i satysfakcja, dwie składowe popędu], Paris, PUF, p.127. 
Terminu tego używa również G. Pragier. 
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Czy nie można zatem sądzić, że ta obojętność i okrucieństwo, które za nią idzie biorą swój 

początek w pierwotnej nienawiści wyzwalanej przez niemoc neotenicznego noworodka  

u kresu symbiotycznej omnipotencji. Jeśli obojętność jest dominującym afektem,  

dzieje się tak ponieważ nie jest możliwe nienawidzenie ofiary, gdyż to implikowałoby nie 

tylko akceptację jej odmienności lecz również cierpień, które niegdyś, często z obojętnością, 

sprawiała matka.16 By podjąć sformułowanie R. Aceituno możemy sądzić, że matka mogła 

wnieść «osąd o nieistnieniu», będąc obojętną na swoje dziecko. Doświadczenie rozpaczy  

nie doprowadziło do procesu żałoby, lecz do wzmocnienia rozpaczy potwierdzajacego, 

że obiekt jest okrutny, i że działania podmiotu nie zdołały uzyskać żadnej afirmacji, która 

nadałaby mu prawo do uznanej egzystencji. Obojętność pozwala podtrzymać narcystyczną 

omnipotencję. Opisywany proces, jest skutkiem braku powiązania między popędem śmierci  

a popędem życia oraz wynikającej z tego faktu deobiektualizacji. Deobiektualizacji  

w rozumieniu A. Greena, poprzez brak powiązania  i dekateksję.    

Okrucieństwo i rozlew krwi

Indo-europejski rdzeń kreu u źródeł słowa «okrucieństwo» (fr. cruauté) oznacza «surowe, 

krwawiące mięso», «rozlew krwi». Jak pisze Freud w 1905, w okrucieństwie odnajdujemy 

«pozostałości kanibalistycznych skłonności». Po łacinie cruor znaczy «rozlew krwi», crudus: 

«krwawiący», crudelis: «ten który lubuje sie w krwi», «który jest okrutny». Język łaciński  

odróżnia sanguis, cenną, niewidzialną i nieuchwytną ciecz niosącą płynące z nią życie, od cruor.      

G. Pane i inni artyści, tacy jak M. Journiac, V.  Acconci, etc. bawili się swą krwią i ciałem,  

tnąc  i okaleczając się w przerażający sposób. Artyści ci zachowywali się w sposób  

auto-okrutny, zimny, niczym znieczuleni, jak gdyby nie zamieszkiwali swych cial, jak gdyby 

znajdywali się poza nimi. Poprzez swoje «akcje» Gina Pane deklarowała wyrzeczenie się 

pasywności społecznej, obojętności wobec horroru, «znieczulenia spojrzenia». Wyjaśniała 

swe «akcje» w następujący sposób: «Zranienie wychwytuje, identyfikuje i zapisuje pewien 

dyskomfort. Jest ono częścią centralną moich praktyk, jest krzykiem i bielą mojego  

dyskursu. Podstawową i niezbędną afirmacją rewolty jednostki. Postawą, w żadnym  

wypadku nieautobiograficzną»17 G. Pane wystawiała na widok to, czego symbolizacja była 

16U osób tych zachodzi «wymuszona idealizacja obrazu matki, nietykalnego pod groźbą wywołania bezdennej nienawiści, zbrodnie możnaby  
rozumieć przynajmniej częściowo jako przemieszczone matkobójstwo.»
17 G. Pane (2003. Lettre un(e) inconnu(e) [List do nieznajomego(-ej)],  Ecrits drtiste, Paris, Ecole des Beaux Arts, p.155
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dla niej niewatpliwie niemożliwa z powodu braku takich oczu, które odpowiadałyby jej 

spojrzeniem. Jak już mówiłam, gdy proces symbolizacji zostaje zahamowany, rzeczywiste  

ciało staje się zewnętrzną przestrzenią dla agresywnych projekcji. Szczególnie skóra jako 

powłoka staje się ich obiektem, zaś krew znaczy jej początek.

 Myślę tu o Sandrine, bladej, ubranej na czarno, bez emocji. Na początku terapii,  

po dopytaniu przeze mnie, zdołała opowiedzieć mi o swoich głębokich skaryfikacjach,  

których dokonywała regularnie w samotności, siedząc na brzegu wanny. Jej ledwie  

słyszalne słowa oraz szczególny sposób bycia obecną i nieobecną zarazem, sprawiły,  

że wyobraziłam ją sobie jako zjawę, jaką mi się jawiła będąc pozabawioną uczuć.  

Mówiła mi: «Gdy doświadczam tych agresywnych gestów pod moim adresem to mnie 

uspokaja», «Kiedy się tnę, to nie myślę», «Nie czuję nacięcia». Co zadziwiające, nigdy z nikim  

nie wchodziła w konflikty. Po kilku latach terapii, podczas wizyty u swojej matki, Sandrine  

idzie z córką do łazienki, by ją umyć. Gwałtownie ją strofuje. Wtedy interweniuje matka  

mojej pacjentki, kobiety «po raz pierwszy na siebie krzyczą». Matka mówi do swojej córki 

«Nienawidzę cię, wyjdź z mojego domu». Jest to jak objawienie. Zostaje powiedziane coś, 

czego nie mogły sobie powiedzieć. Jej matka nienawidzi jej a ona nienawidzi tej matki,  

która ją porzuciła i zostawiła w rękach ojca alkoholika. Okrucieństwo względem siebie może 

zniknąć.

 Zasadniczo, okrucieństwo wydaje mi się być atakiem na matkę, na jej zdolność 

kontenerowania i jej zawartość, na matkę, która może dawać i podtrzymywać życie, lecz 

opuszcza swoje dziecko, czy wręcz je maltretuje. Nie bez powodu skóra, jako powłoka  

somatopsychiczna często odgrywa tu istotną rolę. 

 Sadyzm i okrucieństwo są reprezentacjami nienawiści wobec matki. W psychologii 

klinicznej zaburzeń psychopatycznych, okrucieństwo rozgrywa się w zakresie oddziaływania 

perwersji narcystycznej i lęku przed anihilacją. Sprawa psychicznego przetrwania popycha  

do morderczych konieczności, od których uzależniona jest reanimacja. Niewyobrażalny 

charakter pierwotnych traum oraz nienawiści z nimi związanej otwiera na przerażające  

sceny uchwycone w cykl powtarzania tego samego. Co się tyczy perwersyjnego sadyzmu,  

jest on zemstą wobec matki, której nie można zadowolić seksualnie. By umknąć Edypowi  

i kastracji hybris pacjenta perwersyjnego, nasila odwet aż do niemożliwości, do momentu  

w którym Eros lubuje się w torturze, czy wręcz w śmierci. Matka zostaje zaatakowna w swej 

istocie i w swej mocy. 
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Pospolitość zła 

Obojetność i zaprzeczenie istnienia przywodzą na myśl «pospolitość zła» którą postuluje  

H. Arendt w odniesieniu do Eichmanna, który nie potrafił pojąć różnicy między obowiązkiem 

a zbrodnią, z powodu ograniczeń jakie narzucało mu podporządkowanie nazistowskiemu 

reżimowi. W ten sposób uformowało się wielu katów: naziści, czerwoni khmerzy, serbowie,  

hutu etc. 

W niedawno emitowanym programie telewizyjnym18 zrealizowanym przy udziale  

naukowców replikowano eksperyment Stanleya Milgrama19. Rezultaty były identyczne z tymi 

otrzymanymi w latach sześćdziesiątych w laboratorium. Przeciwności narzucone ideałowi 

ego oraz egzaltacja wywołana telewizyjną sceną i jej animatorami, przekształciły blisko 80% 

jednostek w dręczycieli gotowych sprawiać potworne cierpienie, czy wręcz zabić drugiego 

człowieka przynajmniej tak im się wydawało przesyłając wyładowania elektryczne sięgajace 

 480 wolt?.

G. Laval proponuje20 analizę reżimów totalitarnych, jako przekształcalnych w totalitarne 

wakuole, obecne również w społeczeństwach demokratycznych, przykładowo w postaci  

sekt czy kamikadze. Według niego reżimy te posiadają strukturę destrukturyzujacą 

aparat psychiczny, który zachowuje swe zdolności rozumowania lecz traci swe własności  

osądzania i odróżniania. Ideał ego staje się egzaltowany w sposób najbardziej esktremalny  

z możliwych, przekształcając się w wielkościowy ideał ego. W ten sposób, system ten czyni 

wszystko, by podmiot nie mógł dłużej myśleć, by nie angażował sie więcej w wewnętrzne 

konflikty. Superego nie ma czego dalej rozważać, zostaje przemieszczone, najbardziej jak 

to tylko możliwe na zewnętrzną społeczną instancję, która będzie dyktować zachowania 

i decydować za nie o tym gdzie lokuje się Dobro i Zło. Podmiot traci swoje zdolności osądu. 

Zostają one skonfiskowane przez aparat społeczny. Podmiot akceptuje wówczas, że zabijanie 

nie jest już powodem do poczucia winy, a wręcz przeciwnie, mógłby czuć się winny jeśli  

nie zabije. Zło staje się Dobrem.   

Jak pisze R. Stein21, swoiste «odrętwienie» pielęgnowane przez jednostkę i «odżywiane 

prawdopodobnie nienawiścią przekształconą w lekceważącą pogardę» wydaje się 

18Film dokumentalny zrealizowany przez C. Nick «Le jeu de la mort» [Gra śmierci]. Emitowany 17 i 18 marca 2010 na kanale France 2.
19Profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie Yale.
20G. Laval, (2004), «Psychanalyse du meurtre totalitair  [Psychoanaliza   totalitarnego mordu], La cruauté [Okrucieństwo], Cahiers de psychologie 
clinique, 1,  Bruxelles, de Boeck.
21Rfp, 3/2002.
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podtrzymywać ten proces. Ze swojej strony rozważam to jako obojętność. Okrutny akt 

może zostać wówczas popełniony na uprzedmiotowionym innym. Przy czym narcystyczna 

omnipotencja, fantazje o niemoralności oraz posunięcie się do czynu służą wydaleniu  

(fr. expulsant) innego z jego człowieczeństwa. 


