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Notã asupra ediþiei

Volumul de faþã reuneºte douã studii de caz tratând
nevroze infantile: „Micul Hans“ ºi „Omul cu lupi“. În ceea
ce priveºte primul caz, forme embrionare ale celor mai
importante teorii expuse se aflau deja în „Despre teoriile
sexuale infantile“ (1908). Este vorba, aici, despre istoria unui
bãieþel de 5 ani, Herbert Graf, fiul lui Max Graf, muzicolog
ºi entuziast susþinãtor al psihanalizei, bãieþel care dezvoltase
o fobie de cai, ceea ce însemna, în Viena începutului de secol
XX, cã era condamnat sã nu mai pãrãseascã vreodatã casa.
Freud l-a vãzut pe Hans o singurã datã, analiza desfãºu-
rându-se, de fapt, prin intermediul tatãlui sãu. Complexul
Oedip a fost considerat cauza fobiei: dimensiunea ostilã a
ambivalenþei afective faþã de tatã. Dupã ce a fãcut cunoºtinþã
cu sursele angoasei sale, Hans a rezolvat acest complex într-o
manierã personalã: ºi-a cãsãtorit tatãl cu bunica, mama deve-
nind astfel liberã pentru el, care putea de-acum sã iasã din
nou pe stradã.

„Omul cu lupi“ este cea mai detaliatã ºi, fãrã îndoialã, cea
mai importantã dintre toate istoriile de caz ale lui Freud.
Serghei Constantinovici Pankeiev era un rus bogat din Odes-
sa. Cazul lui a fost a treia ºi ultima mare curã psihanaliticã
întreprinsã de Freud: prima tranºã de terapie a început în
1910 ºi a sfârºit chiar pe 28 iunie 1914, ziua asasinãrii arhi-
ducelui Franz-Ferdinand. Dupã rãzboi, au început o a doua
tranºã de analizã împreunã, care a fost continuatã de o curã
cu una dintre elevele maestrului, Ruth Mack-Brunswick, cea
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care i-a atribuit pacientului expresia care îi va deveni nume:
„omul cu lupi“.

Freud a reconstituit imaginea nevrozei infantile pornind
de la interpretarea unui vis fãcut de Serghei la vârsta de 4 ani
ºi povestit ºi desenat de acesta în timpul curei, creând o stu-
pefiantã scenã primitivã care va deveni celebrã în analele
psihanalizei. În momentul publicãrii, cazul a avut pentru
Freud o semnificaþie specialã, ºi anume i-a furnizat dovezi în
sprijinul criticii aduse opiniilor lui Adler ºi mai ales lui Jung,
dovezi despre existenþa unei sexualitãþi infantile, dincolo de
orice îndoialã. Un alt fapt semnificativ a fost acela cã analiza
„omului cu lupi“ a pus în luminã organizarea oralã a libi-
doului.
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MICUL HANS
ANALIZA FOBIEI UNUI BÃIEÞEL DE 5 ANI

[1909]

Traducere de Rodica Matei
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Notã introductivã

În "Lãmurirea sexualã a copiilor (scrisoare deschisã cãtre dr.
M. Fürst)" (1907), Freud publicase deja, cu doi ani înainte de apa-
riþia cazului "Micul Hans", câteva observaþii despre istoria de viaþã
a acestuia. Aceeaºi istorie de caz este menþionatã pe scurt într-o
altã lucrare timpurie a lui Freud, pentru care a ºi reprezentat de
altfel baza de pornire: "Despre teoriile sexuale infantile" (1908);
acolo se aflã primele forme ale celor mai importante teorii expli-
cate în lucrarea de faþã. Meritã menþionat ºi faptul cã, în momen-
tul primei publicãri în Jahrbuch, copilul se numea Herbert, iar
studiul de caz nu apãrea ca fiind "scris de Freud", ci "comunicat
de Freud". La publicarea în Gesammelte Schriften, Freud a adãugat
într-o notã cã acest caz apare "cu acordul explicit" al tatãlui micu-
lui Hans. 

Pentru a uºura urmãrirea evoluþiei bolii, dãm mai jos câteva
repere temporale din biografia micului Hans:

1903 (aprilie) Naºterea micului Hans
1906 (3 ani – 3 ani, 9 luni) Primele relatãri

(3 ani, 3 luni – 3 ani, 6 luni) (Vara) Primul 
sejur la Gmunden
(3 ani, 6 luni) Ameninþarea cu castrarea
(3 ani, 6 luni) (Octombrie) Naºterea Hannei

1907 (3 ani, 9 luni) Primul vis
(4 ani) Mutarea într-o altã locuinþã
(4 ani, 3 luni – 4 ani, 6 luni) (Vara) 
Al doilea sejur la Gmunden, episodul cu 
calul care muºcã.
(5 ani) (Mai) Sfârºitul analizei.
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I

Introducere

Istoricul bolii ºi al vindecãrii unui foarte tânãr pacient,
prezentat în paginile urmãtoare, nu constituie, la drept vor-
bind, rezultatul observaþiilor mele. Ce-i drept, eu sunt cel
care a condus în întregime planul tratamentului ºi, de ase-
menea, într-o singurã ocazie am avut o discuþie cu bãiatul.
Dar tratamentul propriu-zis a fost realizat de tatãl micuþului,
cãruia îi datorez multe mulþumiri pentru permisiunea de a
folosi notiþele în scopul publicãrii. Meritul tatãlui este însã
ºi mai mare. Mã refer mai ales la faptul cã nicio persoanã nu
ar fi reuºit sã determine copilul sã facã asemenea mãrturisiri,
cunoºtinþele de specialitate pe baza cãrora tatãl a înþeles sem-
nificaþia manifestãrilor fiului sãu de cinci ani au fost absolut
necesare, dificultãþile psihanalizei la o vârstã atât de fragedã
fiind altminteri de neînvins. Doar reunirea într-o singurã per-
soanã a autoritãþii parentale ºi medicale, convergenþa dintre
interesele cele mai intime ºi interesele ºtiinþifice ale uneia ºi
aceleiaºi persoane au înlesnit o modalitate de aplicare a me-
todei, care altfel ar fi fost nepotrivitã.

Valoarea deosebitã a acestor observaþii constã însã în ur-
mãtoarele: doctorul, care trata cu ajutorul psihanalizei ne-
vrozele adulte, ajunsese în cele din urmã, prin munca sa de
dezvãluire treptatã a organizãrii psihice, la anumite supozi-
þii despre sexualitatea infantilã, în ale cãrei componente cre-
dea cã gãsise factorii determinanþi ce stau la baza tuturor
simptomelor nevrotice ale vieþii adulte. Am expus aceste
supoziþii în Trei eseuri asupra teoriei sexualitãþii, publicatã în
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1905. ªtiu cã ele par pe atât de surprinzãtoare pentru neini-
þiaþi, pe cât de necesare le par psihanaliºtilor. Dar chiar ºi
psihanaliºtii trebuie sã-ºi mãrturiseascã dorinþa de a gãsi în
mod direct, pe drumul cel mai scurt, dovezi pentru fiecare
frazã fundamentalã. Ar fi deci oare imposibil sã descoperim
în mod nemijlocit la copii, care sunt la o vârstã atât de fra-
gedã, acele tendinþe sexuale sau dorinþe pe care cu atâta tru-
dã le dezvãluim la adulþi ºi despre care susþinem, în plus, cã
sunt trãsãturi constitutive ale tuturor oamenilor ºi cã la ne-
vrotici sunt doar accentuate sau deformate?

În acest scop, am avut grijã sã-mi îndemn studenþii ºi prie-
tenii sã culeagã observaþii despre viaþa sexualã a copiilor, care
de cele mai multe ori este în mod iscusit trecutã cu vederea
sau intenþionat tãgãduitã. Printre materialele care mi-au
ajuns în mâini în urma acestor îndemnuri, veºtile neîntre-
rupte despre Hans au ocupat în curând un loc de seamã. Pã-
rinþii sãi, care se aflau printre adepþii mei, au cãzut de acord
sã nu-ºi mai educe primul copil prin constrângere, ceea ce
pentru pãstrarea unei bune tradiþii era absolut necesar, iar
încercarea de a-l creºte fãrã intimidãri ºi de a-l lãsa sã se ma-
nifeste era o bunã cale pentru ca el sã devinã un bãiat vesel,
blând ºi deºtept. Reproduc acum însemnãrile tatãlui despre
micul Hans, aºa cum mi-au fost aduse ºi, bineînþeles, mã voi
abþine de la orice tentativã de a tulbura prin denaturãri con-
venþionale, naivitatea ºi sinceritatea din odaia copilului.

Primele însemnãri despre Hans dateazã de pe vremea când
nu împlinise încã trei ani. El manifesta pe atunci, prin dife-
rite vorbe ºi întrebãri, un interes deosebit pentru acea parte
a corpului pe care era obiºnuit s-o numeascã „facepipi“. Ast-
fel, i s-a adresat o datã mamei cu întrebarea:

Hans: „Mamã, ai ºi tu un facepipi?“
Mama: „Bineînþeles. De ce?“
Hans: „Mã gândeam doar.“

12 Sigmund Freud
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La aceeaºi vârstã, a mers odatã într-un grajd ºi a vãzut
cum era mulsã o vacã. „Uite, din facepipi iese lapte.“ Încã de
la aceste prime observaþii, ni se confirmã aºteptãrile cã o
bunã parte, dacã nu cea mai mare parte, din manifestãrile
lui Hans se dovedeºte a fi tipicã pentru dezvoltarea sexualã
a copiilor. Am arãtat odatã1 cã nu trebuie sã ne speriem prea
tare atunci când reprezentarea suptului o regãsim, la o feme-
ie, asociatã organului bãrbãtesc. Aceastã tendinþã scandaloa-
sã are o sursã nevinovatã care derivã din suptul la sânul ma-
mei, ugerul vacii — asemãnãtor cu mama ca funcþie, dar ca
formã ºi poziþie asemãnãtor cu penisul — oferind o mijloci-
re adecvatã. Descoperirea micului Hans confirmã ultima par-
te a teoriei mele. Interesul sãu pentru „facepipi“ nu este to-
tuºi pur teoretic, ci, aºa cum este de presupus, se simte atras
sã-ºi atingã organul. La vârsta de trei ani ºi jumãtate este gã-
sit de mamã cu mâna pe penis. Aceasta îl ameninþã:

„Dacã mai faci asta, îl chem pe doctorul A, care o sã-þi taie
facepipiul. Cu ce o sã mai faci pipi?“

Hans: „Cu popoul.“
El rãspunsese fãrã a avea încã conºtiinþa culpabilitãþii, dar

a dobândit, cu aceastã ocazie, „complexul castrãrii“, care atât
de des trebuie abordat în analiza nevroticilor, în timp ce
dumneavoastrã toþi vã împotriviþi atât de violent recunoaº-
terii acestuia. Despre importanþa acestui element al istoriei
copilãriei ar fi multe lucruri importante de spus. „Comple-
xul castrãrii“ a lãsat urme evidente în mituri (ºi nu numai în
cele greceºti); am relevat rolul sãu atât într-un pasaj din In-
terpretarea viselor, cât ºi în alte lucrãri2.

Micul Hans  13

1 Fragment din analiza unei isterii (Cazul Dora).

2 (Completare 1923): Teoria despre complexul castrãrii a suferit prelucrãri ulterioare,
de atunci, prin contribuþia lui Lou Andreas, A. Stärke, F. Alexander. S-a admis cã
fiecare retragere a sânului matern este resimþitã de sugar drept castrare sau pierdere 
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Aproximativ la aceeaºi vârstã (trei ani ºi jumãtate), la
Schönbrunn, în faþa cuºtii leului a exclamat agitat ºi vesel:
„Am vãzut facepipiul leului“.

Animalele datoreazã o bunã parte din însemnãtatea pe
care o au în mituri ºi poveºti, francheþii cu care îºi aratã or-
ganele genitale ºi funcþiile sexuale micuþilor oameni, dornici
de a ºti cât mai multe. Curiozitatea sexualã a lui Hans al nos-
tru este în afara oricãrei îndoieli, îl transformã într-un explo-
rator, îi permite sã aibã cunoºtinþe abstracte corecte.

La vârsta de 33/4 ani, a vãzut la garã cum era eliminatã apa
dintr-o locomotivã. „Uite, locomotiva face pipi. Unde are ea
facepipiul?“

Dupã un timp, a adãugat gânditor: „Câinele ºi calul au fa-
cepipi, masa ºi scaunul nu.“ Astfel a dobândit un indiciu
esenþial al diferenþei dintre viu ºi neînsufleþit.

Curiozitatea sexualã ºi dorinþa de a ºti par a fi nedespãr-
þite. Curiozitatea lui Hans s-a extins îndeosebi asupra pãrin-
þilor.

Hans, 3 ani: „Tatã, ai ºi tu un facepipi?“
Tata: „Da, bineînþeles.“
Hans: „Dar eu nu l-am vãzut niciodatã, când te-ai dezbrã-

cat.“
Altã datã privea foarte curios cum mama se dezbrãca pen-

tru culcare. Aceasta a întrebat: „La ce te uiþi aºa?“

14 Sigmund Freud

a unei pãrþi importante a corpului sãu, socotitã ca fiind proprietatea sa, cã el nu
poate aprecia în alt mod livrarea regulatã a scaunului ºi cã actul naºterii, vãzut ca
o despãrþire de mama cu care pânã atunci era una ºi aceeaºi persoanã, este originea
castrãrii. Acceptând toate aceste rãdãcini ale complexului, am stabilit cã numele
de „complex al castrãrii“ se limiteazã la emoþiile ºi efectele legate de pierderea
penisului. Cine s-a convins de faptul cã, în analiza adulþilor, complexul castrãrii este
inevitabil va considera în mod firesc cã este dificil sã readuci adultul la o asemenea
ameninþare accidentalã ºi totuºi nu absolut întâmplãtoare, trebuind sã accepte cã
copilul îºi construieºte aceste reprezentãri pornind de la cele mai neînsemnate
indicii, care nu-i lipsesc niciodatã.
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Hans: „Mã uitam numai dacã ai ºi tu un facepipi?“
Mama: „Bineînþeles. Nu ai ºtiut asta?“ 
Hans: „Nu, m-am gândit cã dacã eºti aºa de mare, ai un

facepipi cât al unui cal.“
Sã reþinem aceastã observaþie a micului Hans; mai târziu

îºi va dovedi importanþa.
Dar cel mai important eveniment din viaþa lui Hans a fost

naºterea micuþei sale surori, Hanna, pe când avea trei ani ºi
jumãtate (aprilie 1903, pânã în octombrie 1906). Comporta-
mentul sãu cu acest prilej a fost notat direct de cãtre tatã: 

La ora cinci dimineaþa, odatã cu începerea durerilor, patul lui
Hans a fost dus în camera de alãturi; aici, s-a sculat pe la ora
ºapte ºi a auzit plânsetele nou-nãscutei, dupã care întreabã: „Ce
tot tuºeºte mama?“ — Dupã o pauzã: „Azi vine cu siguranþã
barza.“

I s-a spus, bineînþeles, deseori în ultimele zile cã barza va adu-
ce o fetiþã sau un bãieþel ºi el a legat plânsetul neobiºnuit de so-
sirea berzei.

Mai târziu este dus în bucãtãrie; în antreu vede geanta medi-
cului ºi întreabã: „Ce e asta?“, la care i se spune: „O geantã.“
Atunci el, convins: „Azi vine barza.“ Dupã naºtere, moaºa vine
în bucãtãrie ºi Hans aude cum ea ordonã sã se facã un ceai, la
care el spune: „Aha, pentru cã mami tuºeºte, primeºte ceai.“ Apoi
este chemat în camerã, dar nu o priveºte pe mama, ci vasul cu
apã însângeratã, care mai era încã în camerã, ºi face, surprins,
observaþia, interpretând greºit vasul însângerat: „Dar din facepi-
piul meu nu iese sânge.“

Toate spusele sale aratã cã el leagã neobiºnuitul situaþiei de
sosirea berzei. La tot ceea ce vede, face o minã bãnuitoare ºi în-
cordatã ºi fãrã îndoialã cã prima sa bãnuialã s-a fixat asupra
berzei.

Hans este foarte gelos pe noua venitã ºi spune imediat dispre-
þuitor, când cineva o laudã, o gãseºte frumoasã º.a.m.d.: „Dar nu

Micul Hans  15
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are dinþi“.3 Când a vãzut-o pentru prima datã, a fost aºa de sur-
prins cã nu vorbeºte ºi a crezut cã nu poate vorbi pentru cã nu are
dinþi. Bineînþeles, în primele zile este foarte neglijat ºi se îmbol-
nãveºte deodatã de anginã. În timpul febrei îl auzi zicând: „Dar
nu vreau sã am nicio surioarã.“

Dupã aproximativ jumãtate de an, gelozia a fost învinsã ºi a
devenit un frate pe cât de afectuos, pe atât de conºtient de supe-
rioritatea sa.4

Puþin mai târziu, Hans asista cum este îmbãiatã sora sa în
vârstã de o sãptãmânã. El face observaþia: „Dar facepipiul ei este
încã mic.“ ªi adaugã consolator: „Când va creºte, va deveni mai
mare?“5

16 Sigmund Freud

3 Din nou un comportament tipic. Un alt copil, numai cu doi ani mai mare, se apãra
într-o situaþie similarã strigând în mod enervant: „Prea mic, prea mic.“

4 „Barza trebuie sã îl ia cu ea înapoi“, se exprimã un alt copil, ceva mai mare, la
sosirea frãþiorului. Comparaþi acest lucru cu ceea ce am spus relativ la visele despre
moartea rudelor iubite în Interpretarea viselor (p. 173, ed. 8).

5 Aceeaºi sentinþã, exprimatã în aceiaºi termeni ºi urmatã de aceeaºi aºteptare mi-a
fost relatatã de alþi doi bãieþi, când au privit pentru prima datã cu curiozitate,
corpul micii lor surori. Ne-am putea speria de aceastã alterare prematurã a
intelectului copilului. De ce nu constatã aceºti mici exploratori ceea ce vãd în
realitate, ºi anume cã nu existã niciun „facepipi“? Pentru micul nostru Hans cel
puþin putem explica pe deplin percepþia sa eronatã. ªtim cã el a ajuns prin inducþii
fãcute cu atenþie la propoziþia generalã cã tot ceea ce este viu, spre deosebire de
ceea ce nu este viu, posedã un „facepipi“. Mama i-a întãrit aceastã credinþã,
dându-i rãspunsuri afirmative despre acele persoane pe care el nu le putea observa.
El este acum absolut incapabil sã renunþe la achiziþia sa intelectualã, cu greu
dobânditã, doar din cauza observãrii micii sale surori. El considerã, deci, cã facepi-
piul este prezent ºi aici numai cã este încã foarte mic, dar va creºte, pânã va ajunge
mare ca al unui cal.
Vrem sã mergem mai departe pentru a salva onoarea micului nostru Hans. În
realitate, nu se comportã mai rãu decât un filosof din ºcoala lui Wundt. Pentru un
asemenea filosof, conºtiinþa este caracteristica ce nu lipseºte niciodatã psihicului,
aºa cum pentru Hans „facepipiul“ este indiciul indispensabil al viului. Când filosoful
se loveºte de procese psihice asupra cãrora trebuie sã tragã concluzii, dar în care
nu poate fi perceput nimic în mod conºtient — nu ºtim nimic despre ele ºi nu 
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La aceeaºi vârstã, 33/4 ani, Hans povesteºte pentru prima datã
un vis. „Azi, când am dormit, am crezut cã sunt la Gmunden cu
Mariedl.“

Mariedl este fiica de treisprezece ani a proprietarului, care s-a
jucat deseori cu el.

Cum tatãl îi povesteºte mamei visul în prezenþa lui Hans,
aceasta face observaþia rectificatoare: „Nu cu Mariedl, singur
cu Mariedl.“ Aici trebuie fãcutã observaþia:

Hans a fost în vara lui 1906 la Gmunden, unde hoinãrea peste
zi cu copiii proprietarului. Când am plecat din Gmunden, am cre-
zut cã va suporta greu despãrþirea ºi mutarea la oraº. Dar, în mod
surprinzãtor, nu s-a întâmplat aºa. El s-a bucurat evident de
schimbare ºi timp de mai multe sãptãmâni a povestit foarte pu-
þin despre Gmunden. Abia dupã trecerea mai multor sãptãmâni
i-au venit lui Hans mai des în minte amintiri vii despre timpul
petrecut la Gmunden. De aproximativ patru sãptãmâni a prelu-
crat aceste amintiri în fantasme. El îºi închipuie cã se joacã cu
copiii Berta, Olga ºi Fritzl, cã vorbeºte cu ei ca ºi cum ar fi pre-
zenþi ºi este în stare sã se distreze aºa ore întregi. Acum, cã are o
sorã ºi îl preocupã problema apariþiei copiilor, în mod evident, le
numeºte pe Berta ºi pe Olga „copiii lui“ ºi odatã a adãugat: „ªi
pe copiii mei, Berta ºi Olga, i-a adus barza.“ Visul, dupã ºase luni
de absenþã din Gmunden, trebuie înþeles, evident, ca expresie a
dorinþei puternice de a merge la Gmunden.

Aceasta a fost notaþia tatãlui; fac observaþia anticipatoare
cã Hans, prin ultimele sale manifestãri legate de copiii sãi,

Micul Hans  17

putem evita sã concluzionãm — atunci nu spune cã sunt procese psihice
inconºtiente, ci le numeºte „obscur conºtiente“. „Facepipiul“ este încã foarte mic.
ªi, în aceastã comparaþie, avantajul este de partea micului nostru Hans. Pentru cã,
aºa cum se întâmplã deseori în investigaþiile sexuale ale copiilor, în spatele erorii
se ascunde ºi puþin adevãr. Mica fetiþã posedã de fapt un mic „facepipi“, pe care
îl numim clitoris, deºi nu creºte, ci rãmâne mic. (Comp. cu lucrarea mea Despre
teoriile sexuale infantile, 19. 8 c.)

Freud 8_BT_9 febr_296p_cu modif.qxp  2/9/2010  3:03 PM  Page 17



18 Sigmund Freud

pe care trebuia sã-i fi adus barza, repetã cu voce tare o îndo-
ialã ascunsã în el. Tatãl a notat din fericire în diferite mo-
duri, ceea ce va cãpãta mai târziu o valoare nebãnuitã.

Fig. 1. „Facepipi“

Îi desenez lui Hans, care a fost în ultimul timp mai des la
Schönbrunn, o girafã. El îmi spuse: „Deseneazã-i ºi facepipiul.“
La care, eu: „Deseneazã-l tu.“ El adaugã pe desenul cu girafa
urmãtoarea linie (desenul alãturat); pe care mai întâi o face
scurtã ºi cãreia îi adaugã apoi o bucatã, în timp ce face obser-
vaþia: „Facepipi este mai lung.“ Trec cu Hans prin faþa unui
cal care urineazã. El spune: „Calul are facepipi dedesubt, ca ºi
mine.“
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El asistã cum este îmbãiatã sora sa în vârstã de trei luni ºi
spune compãtimitor: „Ea are un facepipi foarte, foarte mic.“

El primeºte o pãpuºã, pe care o dezbracã. O priveºte cu bãga-
re de seamã ºi spune: „Dar are un facepipi foarte mic.“

ªtim deja cã, prin aceastã formulã, lui îi este posibil sã-ºi
menþinã descoperirea.

Fiecare cercetãtor este în pericol sã cadã, ocazional, în gre-
ºealã. Ne rãmâne o consolare, dacã el, ca ºi Hans al nostru
în exemplele urmãtoare, nu e singurul care greºeºte, ci poa-
te invoca drept scuzã folosirea limbajului. El a vãzut în car-
tea sa cu poze o maimuþã ºi a arãtat cãtre coada ei micã, ri-
dicatã în sus „Uite, tati, facepipi.“

În interesul sãu pentru facepipi, ºi-a imaginat un joc foar-
te ciudat.

În antreu se aflã closetul ºi o camerã pentru lemne, întu-
necatã. De câtva timp, Hans se duce în camera pentru lem-
ne ºi spune: „Mã duc în closetul meu.“ Odatã m-am uitat sã
vãd ce face în camera întunecatã. El se exhibeazã ºi spune:
„Fac pipi.“ Asta se cheamã deci: se joacã de-a closetul. Ca-
racterul jocului constã nu numai în aceea cã el simuleazã
doar cã face pipi, nefãcând nimic real, ci ºi în aceea cã nu
merge la closet, ceea ce ar fi într-adevãr mult mai simplu,
dimpotrivã preferã camera pentru lemne, pe care o numeº-
te „closetul sãu“.

Am fi nedrepþi faþã de Hans, dacã am urmãri doar aspec-
tele autoerotice ale vieþii sale sexuale. Tatãl sãu ne-a împãr-
tãºit observaþii amãnunþite despre comportamentele sale de
dragoste faþã de alþi copii, din care rezultã o „alegere de
obiect“ ca la adulþi. Desigur ºi o mobilitate remarcabilã ºi o
înclinaþie poligamicã.

Iarna (33/4 ani) îl iau pe Hans la patinoar cu mine ºi îi fac cu-
noºtinþã cu fetiþele de aproximativ zece ani ale colegului meu N.
Hans se aºeazã lângã ele, care la vârsta lor îºi pleacã ochii destul

Micul Hans  19
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de dispreþuitor cãtre pici, ºi le priveºte plin de adoraþie, ceea ce nu
le face mare impresie. Hans vorbeºte totuºi despre ele numai cu
„fetiþele mele“. „Unde sunt fetiþele mele? Când vin fetiþele mele?“
ºi timp de câteva sãptãmâni m-a chinuit cu întrebarea: „Când
merg iar la patinoar cu fetiþele mele?“ Hans, care are acum pa-
tru ani, este vizitat de un vãr de al sãu, în vârstã de cinci ani.
Hans îl îmbrãþiºeazã încontinuu ºi spune în timpul unei astfel de
îmbrãþiºãri afectuoase: „Mi-eºti drag.“

Este prima, dar nu ºi ultima manifestare a homosexuali-
tãþii, pe care o vom întâlni la Hans. Micul nostru Hans pare
a fi într-adevãr un model al tuturor relelor.

Ne-am mutat într-o locuinþã nouã. (Hans are patru ani.) Din
bucãtãrie, uºa dã într-un balcon de unde se vede curtea locuinþei
de vizavi. Aici a descoperit Hans o fetiþã de ºapte-opt ani. El se
aºeazã acum pe treptele care duc la balcon, ca s-o admire, ºi rã-
mâne timp de mai multe ore aºezat acolo. În special în jurul orei
patru p. m., când fetiþa vine de la ºcoalã, nu mai poate fi þinut
în camerã ºi nu se lasã împiedicat sã-ºi facã observaþiile. Odatã,
când fetiþa nu s-a arãtat la fereastrã la ora obiºnuitã, Hans a de-
venit foarte neliniºtit ºi a plictisit lumea din casã cu întrebãri
„Când vine fetiþa? Unde este fetiþa?“ º.a.m.d. Când ea apare apoi,
el este foarte fericit ºi nu-ºi mai ia privirea de la casa de peste
drum. Violenþa cu care s-a produs aceastã „dragoste“ la distan-
þã6 îºi gãseºte explicaþia în faptul cã Hans nu are prieteni ºi to-
varãºi de joacã. Din dezvoltarea normalã a copiilor fac, evident,
parte relaþiile bogate cu alþi copii.

Acestea îi devin accesibile lui Hans (4 1/2 ani) când, la scurt
timp dupã aceasta, ne mutãm la Gmunden pentru a petrece vara.
În casa noastrã, tovarãºii sãi de joacã sunt copiii proprietarului:
Franzl (aproximativ 12 ani), Fritzl (8 ani), Olga (7 ani), Berta (5

20 Sigmund Freud

6 W. Bush: „ªi dragostea la distanþã/ Pe scurt îmi displace cu desãvârºire.“
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ani) ºi încã douã fetiþe de 9 ºi 7 ani, ale cãror nume nu le mai
ºtiu. Favoritul sãu este Fritzl, pe care îl îmbrãþiºeazã deseori ºi îl
asigurã de dragostea sa. Este întrebat odatã: „Pe care dintre feti-
þe o iubeºti cel mai mult?“ El rãspunde: „Pe Fritzl.“ În acelaºi
timp, este foarte agresiv faþã de fetiþe, masculin, cuceritor, le îm-
brãþiºeazã ºi le sãrutã, ceea ce mai ales Berta îi îngãduie cu plã-
cere. Când Berta a ieºit într-o searã din camerã, el a luat-o dupã
gât ºi a spus cu tonul cel mai tandru: „Bertha, mi-eºti dragã.“,
ceea ce nu-l împiedicã, de altfel, sã le sãrute ºi pe celelalte ºi sã
le asigure de dragostea sa. O place ºi pe Mariedl, de aproximativ
14 ani, de asemenea fiica proprietarului, care se joacã cu el ºi, în-
tr-o searã, când este dus la culcare, spune: „Mariedl trebuie sã
doarmã cu mine.“ La rãspunsul: „Asta nu se poate“, el spune
„Atunci sã doarmã cu mami sau cu tati.“ I se rãspunde: „Nici
asta nu se poate, Mariedl trebuie sã doarmã cu pãrinþii ei“, ºi apoi
se desfãºoarã urmãtorul dialog:

Hans: „Atunci mã duc eu jos sã dorm cu Mariedl.“
Mama: „Chiar vrei sã pleci de la mami ca sã dormi jos?“
Hans: „Dimineaþã vin iarãºi sus sã beau cafeaua ºi sã merg

la W.C.“.
Mama: „Dacã vrei într-adevãr sã pleci de la tati ºi de la mami,

atunci ia-þi haina ºi pantalonii ºi adieu.“
Hans îºi ia într-adevãr hainele ºi merge spre scarã, pentru a

se duce sã doarmã la Mariedl; este, bineînþeles, oprit.
(În spatele dorinþei: „Mariedl trebuie sã doarmã la noi“,

se ascunde bineînþels o alta: Mariedl, cu care se simte aºa de
bine, trebuie sã fie primitã în comunitatea casei noastre. Este
neîndoielnic cã tata ºi mama, prin faptul cã îl iau în patul
lor, chiar dacã nu prea des, trezesc în el, prin aceastã ºedere
laolaltã, senzaþii erotice, iar dorinþa de a dormi cu Mariedl
are la rândul ei o semnificaþie eroticã. A sta cu tata sau cu
mama în pat este pentru Hans, ca pentru toþi copiii, un iz-
vor de emoþii erotice.)

Micul Hans  21
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