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Notã asupra ediþiei

Prezentul volum include scrieri referitoare la semnificaþia
cuvântului de spirit, la sensurile contradictorii ale anumitor
cuvinte din limbile arhaice, precum ºi un eseu care înregistreazã prima utilizare a termenului „roman familial“.
În Cuvântul de spirit ºi raportul sãu cu inconºtientul, Freud
traseazã o paralelã între spirit ºi vis, demonstrând faptul cã
tehnicile cuvântului de spirit coincid cu tehnicile elaborãrii
visului. Eseul „Umorul" poate fi considerat o completare a
acestui amplu studiu, în mãsura în care el reia o temã expusã
în capitolele 7 ºi 8 ale acestuia din perspectiva unei noi reprezentãri structurale asupra psihicului uman.
În „Romanul de familie al nevroticilor“, construcþia
inconºtientã, numitã de Freud „roman familial“, în care familia realã este înlocuitã cu una imaginarã, mai prestigioasã,
apare în momentul în care copilul intrã în faza rivalitãþii
oedipiene cu pãrinþii sãi.
„Scrisoare cãtre Romain Rolland“ a fost scrisã cu ocazia
celei de-a 70-a aniversãri a scriitorului, pentru care Freud avea
o mare admiraþie, cu care întreþinea o corespondenþã încã
din anul 1923, dar pe care nu îl întâlnise decât o singurã datã
în viaþã.

CUVÂNTUL DE SPIRIT
ªI RAPORTUL SÃU CU INCONªTIENTUL
(1905)

Notã introductivã

Ideile expuse în lucrarea „Cuvântul de spirit ºi raportul sãu
cu inconºtientul“ îl preocupau pe Freud încã din 1897; scrisorile sale din perioada respectivã adresate lui W. Fließ atestã acest
fapt. În 1898 apare cartea lui Theodor Lipps Komik und Humor,
care l-a stimulat pe Freud sã-ºi facã publice ipotezele inedite referitoare la cuvântul de spirit. Totuºi, „contribuþia cea mai importantã a lui Freud în domeniul esteticii, cum este numitã de
E. Jones lucrarea dedicatã cuvântului de spirit, iese de sub tipar
abia în 1905, dupã elaborarea ºi publicarea altor douã lucrãri importante — Interpretarea viselor, 1900, ºi Trei eseuri asupra sexualitãþii, 1905.
Dupã ce într-o scurtã introducere îi aminteºte pe Jean Paul,
Th. Vischer, Kuno Fischer ºi Th. Lipps, cei mai importanþi predecesori ai sãi în ce priveºte studiul cuvântului de spirit, întemeietorul psihanalizei consacrã capitolul urmãtor unei minuþioase
analize a tehnicii cuvântului de spirit. Titlul capitolului — „Tehnica
cuvântului de spirit“ — dã pe deplin seama de conþinutul sãu.
Meritã remarcat cã Freud, învinuit adesea de neglijarea dimensiunii formale a operelor literare pe care le cerceteazã din perspectiva psihanalizei, aratã aici un mare interes tehnicii, formei
cuvântului de spirit. În absenþa formei specifice, cuvântul de spirit nu poate exista, afirmã el.
Ideea centralã a capitolului amintit este aceea cã tehnicile
cuvântului de spirit coincid cu tehnicile elaborãrii visului. Aceeaºi
idee este reluatã, adâncitã ºi nuanþatã în capitolul VI — „Raporturile cuvântului de spirit cu visul ºi inconºtientul“.
Una din trãsãturile caracteristice cuvântului de spirit este concizia. Ea este rezultatul intervenþiei condensãrii: reprezentarea
printr-o singurã imagine a mai multor lanþuri asociative, proces
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care se manifestã pregnant ºi în vis. Deci concizia spiritului ºi visului se datoreazã condensãrii. Un alt mijloc tehnic comun spiritului ºi visului este deplasarea. În elaborarea visului deplasarea
acþioneazã în felul urmãtor: tot ceea ce este periferic ºi accesoriu
în conþinutul latent al visului devine central ºi extrem de pregnant în conþinutul manifest. Discordanþa dintre conþinutul manifest ºi conþinutul latent, rezultatã din intervenþia deplasãrii,
discordanþã care explicã incomprehensibilitatea visului pentru
psihismul în stare de veghe, atestã intervenþia cenzurii exercitatã de instanþele socializate ale psihicului. Ori de câte ori spiritul
utilizeazã procedeul deplasãrii trebuie sã presupunem cã a intervenit o forþã inhibitorie. Totuºi, în privinþa deplasãrii existã ºi
deosebiri între vis ºi spirit: în timp ce elaborarea visului nu se
poate lipsi de deplasare, existã numeroase spirite unde aceasta
nu intervine. Iar acolo unde cuvântul de spirit apeleazã la
deplasare, formele ei sunt simple, transparente, miºcându-se în
limitele circumscrise de cerinþa comunicabilitãþii.
Reprezentarea prin contrariu ºi utilizarea nonsensului sunt alte
douã tehnici comune spiritului ºi visului. Prezenþa lor în vis este
mult mai frecventã decât în cazul cuvântului de spirit.
Cum se ºtie, pentru Freud visul este cel mai bun mijloc de
cunoaºtere a inconºtientului, pentru cã visul reprezintã una
dintre formele privilegiate de manifestare a inconºtientului. Am
vãzut însã cã elaborarea cuvântului de spirit utilizeazã tehnicile
proprii elaborãrii visului: condensare, deplasare, reprezentarea
prin contrariu, nonsensul. Analogia dintre tehnicile celor douã
tipuri de elaborãri indicã faptul, susþine Freud, cã ºi cuvântul de
spirit se aflã în relaþie cu inconºtientul. Formarea cuvântului de
spirit are urmãtorul traiect: o idee preconºtientã este încredinþatã
pentru un moment unui tratament inconºtient, iar rezultatul
acestui tratament este imediat recuperat de percepþia conºtientã.
În acelaºi capitol VI, Freud evidenþiazã nu numai similitudinile, ci ºi deosebirile dintre cuvântul de spirit ºi vis. Visul
este un produs psihic complet asocial, care nu urmãreºte sã
comunice ceva; de aceea, cerinþa inteligibilitãþii nu i se poate
aplica; mai mult, þine de natura visului sã apeleze la deformãrile
cele mai radicale. În schimb, cuvântul de spirit are un pronunþat
caracter social. Cuvântul de spirit urmãreºte sã comunice un
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mesaj, comprehensibilitatea fiind deci condiþia sa de existenþã.
Deformãrile la care se ajunge prin condensare ºi deplasare, procese prin excelenþã inconºtiente, pot fi utilizate de cuvântul de
spirit doar în mãsura în care înþelegerea celui cãruia i se adreseazã le poate corecta.
Iatã ºi o altã deosebire: visul rãmâne, în pofida tuturor deghizãrilor sale, o dorinþã; cuvântul de spirit este întotdeauna un
joc.
În sfârºit, în timp ce funcþia principalã a visului este de a evita
neplãcerea, cuvântul de spirit urmãreºte sã obþinã plãcere din
activitatea dezinteresatã a aparatului psihic.
Interesul lucrãrii pe care o prezentãm foarte succint nu se
reduce la cele afirmate mai sus. În capitolul IV — „Mecanismele
plãcerii ºi psihogeneza cuvântului de spirit“ — Freud introduce
conceptul de plãcere preliminarã, concept foarte important pentru
estetica sa. Tehnicile Witz-ului genereazã prin ele însele plãcere;
este însã o plãcere puþin intensã care, permiþând anularea de
moment a represiunilor ºi refulãrilor, asigurã obþinerea unei
plãceri mai intense din manifestarea tendinþelor cuvântului de
spirit (sexuale sau agresive). Plãcerea produsã de formã este o
plãcere preliminarã care deschide calea spre o plãcere instinctualã. „Tocmai aceastã articulare a plãcerii tehnice pe plãcerea
instinctualã constituie nucleul esteticii freudiene“, scrie P. Ricœur
în Conflictul interpretãrilor (Éditions du Seuil, Paris, 1969, p. 200).
Pentru Freud, secretul plãcerii produse de cuvântul de spirit ar
consta deci în economisirea unui efort psihic necesitat de
inhibiþie sau represiune.
Ultimul capitol — „Cuvântul de spirit ºi comicul“ — întregeºte teoria „economicã“ a lui Freud asupra plãcerii estetice,
schiþatã în capitolele anterioare. Dacã în cazul cuvântului de
spirit plãcerea provine din economisirea unui inhibitor, plãcerea
comicã rezultã din economisirea consumului de reprezentare,
iar plãcerea produsã de umor, din economisirea consumlui
afectiv.

A.

Partea analiticã
I. Introducere
[1]
Cine a avut odatã ocazia sã se documenteze în literatura
esteticã ºi psihologicã de specialitate asupra explicaþiei ce se
poate da în legãturã cu natura ºi raporturile cuvântului de
spirit, acela va trebui sã admitã cã nu i s-a dedicat cuvântului de spirit nici pe departe efortul filosofic pe care-l meritã
prin rolul ce-l deþine în viaþa noastrã spiritualã. Putem semnala doar un numãr redus de gânditori pe care i-au preocupat mai îndeaproape problemele cuvântului de spirit. Ce-i
drept, printre cei care au studiat cuvântul de spirit se aflã
nume strãlucitoare, precum scriitorul Jean Paul (Fr. Richter)
ºi filosofii Th. Vischer, Kuno Fischer ºi Th. Lipps; dar ºi la
aceºti autori tema cuvântului de spirit rãmâne în fundal, în
timp ce interesul principal al cercetãrii se îndreaptã spre problema mai cuprinzãtoare ºi atrãgãtoare a comicului.
Citind aceastã literaturã avem mai întâi impresia cã ar fi
complet neadecvat sã tratãm cuvântul de spirit altfel decât în
relaþie cu comicul.
Dupã Th. Lipps (Komik und Humor, 1898)1 cuvântul de
spirit este „comicul absolut subiectiv“, deci comicul „pe
1

Beiträge zur Ästhetik (Contribuþii la esteticã), editatã de Theodor Lipps ºi Richard
Maria Werner, VI. O carte cãreia îi datorez curajul ºi posibilitatea de a întreprinde
aceastã încercare.
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care-l producem noi înºine, care este parte integrantã din activitatea noastrã ca atare, comicul faþã de care ne comportãm întotdeauna ca subiect ce stã undeva deasupra, niciodatã ca obiect, nici mãcar ca obiect voluntar“ (p. 101). În scop
explicativ vom cita urmãtoarea lui observaþie: cuvântul de
spirit înseamnã în genere „orice producere conºtientã ºi dibace a comicului, fie cã este comic de intuire, fie de situaþie“
(p. 98).
K. Fischer desluºeºte relaþia cuvântului de spirit cu comicul apelând la caricaturã, intercalatã între cele douã în prezentarea lui Über den Witz (Despre cuvântul de spirit, 1889).
Obiectul comicului este urâtul în oricare dintre formele sale
de apariþie: „Acolo unde este acoperit, el trebuie descoperit
în lumina consideraþiei comice, acolo unde nu este observat
sau de-abia de este observat, el trebuie luat ºi scos în evidenþã ºi astfel revelat, încât sã se afiºeze clar ºi deschis în plinã
zi. [...] Aºa ia naºtere caricatura“ (p. 56). — „Lumea noastrã
spiritualã, universul intelectual al gândurilor ºi reprezentãrilor noastre, nu se etaleazã în faþa privirii observaþiei exterioare, nu poate fi direct reprezentatã imagistic ºi plastic, ºi totuºi ea conþine ºi inhibiþii, cusururi, diformitãþi, o întreagã
gamã a ridicolului ºi a contrastelor comice. Pentru a le scoate în relief ºi a le face accesibile contemplaþiei estetice va fi
necesarã o forþã capabilã nu numai sã reprezinte obiecte în
mod nemijlocit, ci ºi sã reflecteze la aceste reprezentãri ºi sã
le elucideze: o forþã ce lãmureºte gândurile. Aceastã forþã este
numai judecata. Judecata care produce contrastul comic este
cuvântul de spirit, el a avut un rol tãcut deja în caricaturã, însã
abia în judecatã ajunge la forma-i particularã ºi la tãrâmul liber al desfãºurãrii lui“ (pp. 61–62).
Dupã cum se vede, Lipps deplaseazã caracterul care distinge, în interiorul comicului, cuvântul de spirit în activitate, în atitudinea activã a subiectului, în vreme ce K. Fischer
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caracterizeazã cuvântul de spirit prin relaþia cu obiectul sãu
drept care trebuie considerat urâtul tainic al lumii gândurilor. Nu putem aprecia corectitudinea acestor definiþii ale cuvântului de spirit, ba de-abia de le putem înþelege, dacã nu
le plasãm din nou în contextul din care par ele aici a fi fost
smulse; ºi astfel ne-am vedea constrânºi sã ne croim un drum
prin noianul reprezentãrilor consacrate de diverºi autori comicului, pentru a afla de la ei ceva despre cuvântul de spirit.
Constatãm totuºi în alte pasaje cã aceiaºi autori pot indica
ºi anumite trãsãturi esenþiale ºi general valabile ale cuvântului de spirit, la care nu se þine cont de relaþia acestuia cu comicul.
Caracterizarea cuvântului de spirit fãcutã de K. Fischer,
care pare a-l satisface cel mai bine chiar pe autor, sunã astfel: „Cuvântul de spirit este o judecatã jucãuºã“ (p. 64). Pentru elucidarea acestei expresii autorul ne trimite la analogia:
„Aºa cum libertatea esteticã constã în observaþia jucãuºã a
lucrurilor“ (p. 62). Într-un alt loc (p. 22) atitudinea esteticã
faþã de un obiect este caracterizatã prin condiþia sã nu cerem
nimic de la acest obiect, în special sã nu cerem o satisfacere
a necesitãþilor noastre importante, ci sã ne mulþumim cu plãcerea contemplãrii lui. Atitudinea esteticã este jucãuºã spre
deosebire de atitudinea în muncã. — „Se prea poate ca din
libertatea esteticã sã provinã ºi un fel de a judeca desprins
din încãtuºarea obiºnuitã ºi firul conducãtor obiºnuit, pe care
îl voi numi din cauza originii sale «judecata jucãuºã», ºi ca
în acest concept sã fie conþinutã prima condiþie, dacã nu
chiar întreaga formulã, care soluþioneazã problema noastrã.
«Libertatea dã spirit ºi spiritul dã libertate», spune Jean Paul.
«Spiritul este un simplu joc de idei»“ (p. 28).
Celor pe care i-a preocupat cuvântul de spirit le-a plãcut
dintotdeauna sã-l defineascã drept aptitudinea de a gãsi asemãnãri în rândul neasemuibilului, deci asemãnãri ascunse.
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Jean Paul a exprimat spiritual chiar aceastã idee: „Cuvântul
de spirit este preotul deghizat care cununã orice pereche.“
Th. Vischer face completarea: „Îi place cel mai mult sã cunune perechile a cãror unire rudele nu vor s-o accepte.“
Vischer obiecteazã însã cã existã spirite la care nu este vorba de comparaþie, deci nici de cãutarea asemãnãrilor. El defineºte, aºadar, cuvântul de spirit puþin diferit de Jean Paul —
drept aptitudinea de a îmbina într-o unitate, cu o vitezã surprinzãtoare, mai multe noþiuni care, dupã conþinutul lor ºi
nexul cãruia îi aparþin, sunt de fapt strãine una de alta.
Vischer subliniazã apoi cã în multe judecãþi spirituale nu se
gãsesc asemãnãri, ci deosebiri, ºi Lipps atrage atenþia cã aceste
definiþii se referã la spiritul pe care-l are omul de spirit, ºi nu
la cel pe care-l face.
Alte puncte de vedere legate într-un anume sens între ele,
care au fost luate în considerare la determinarea conceptualã
sau la descrierea cuvântului de spirit, sunt „contrastul reprezentãrilor“, „sensul în nonsens“, „stupefierea ºi iluminarea“.
Pe contrastul reprezentãrilor pun accent definiþii precum
cea a lui Kraepelin.
Cuvântul de spirit este, conform definiþiei lui, „unirea sau
îmbinarea arbitrarã a douã reprezentãri ce contrasteazã între
ele într-un mod sau altul, de obicei prin intermediul asociaþiei verbale“. Unui critic cum e Lipps nu-i este greu sã sesizeze întregul neajuns al acestei formule, dar nici el nu exclude elementul contrastului, ci doar îl deplaseazã. „Contrastul
rãmâne, dar el nu este un contrast ce rezidã, sub o formã sau
alta, în reprezentãrile legate de cuvinte, ci contrastul sau contradicþia dintre semnificaþia ºi lipsa de semnificaþie a cuvintelor“ (1898, p. 83). Exemplele elucideazã cum poate fi înþeleasã aceastã din urmã idee. „Un contrast se naºte abia atunci
când [...] atribuim mai întâi cuvintelor sale o semnificaþie,
pe care apoi nu le-o mai putem atribui“ (pp. 115–116).
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Dezvoltând în continuare acest ultim aspect, opoziþia dintre „sens ºi nonsens“ îºi capãtã întreaga importanþã. „Ceea
ce considerãm într-un moment drept plin de sens ne apare
apoi ca fiind total lipsit de sens. În aceasta constã atunci procesul comic.“ [...] „O afirmaþie ne apare drept spiritualã dacã
îi atribuim o anumitã semnificaþie din necesitate psihologicã, pentru ca, procedând aºa, sã i-o ºi retragem apoi imediat.
Prin semnificaþie putem înþelege mai multe lucruri. Noi împrumutãm unei afirmaþii un sens, ºtiind cã el nu-i poate reveni în mod logic. Gãsim în ea un adevãr, pe care, ca urmare a legilor experienþei sau a obiºnuinþelor generale ale
gândirii noastre, trebuie apoi sã i-l recuzãm. Îi atribuim o
consecinþã logicã sau practicã ce depãºeºte conþinutul ei real,
pentru a nega chiar aceastã consecinþã de îndatã ce sesizãm
adevãrata naturã a aserþiunii. În toate cazurile, procesul psihologic, pe care îl declanºeazã în noi spiritul ºi pe care se întemeiazã sentimentul comicului, constã în trecerea nemijlocitã de la acel împrumut, acea aderare, atribuire, la conºtiinþa
sau impresia relativei lipse de sens“ (p. 107).
Oricât de sugestiv ar suna aceastã explicaþie, tot am dori
sã ridicãm aici problema dacã opoziþia dintre sens ºi lipsã
de sens, pe care se bizuie sentimentul comicului, contribuie
ºi la definirea conceptualã a cuvântului de spirit, în mãsura în care acesta se deosebeºte de comic.
ªi elementul „stupefierii ºi iluminãrii“ pãtrunde adânc
în problema relaþiei dintre cuvântul de spirit ºi comic. Kant
afirmã în genere despre comic cã o particularitate mai ciudatã a lui este aceea cã el nu ne poate induce în eroare decât pentru o clipã. Heymans (1896) aratã cum efectul unui
spirit rezultã din înºiruirea stupefiere–iluminare. El îºi
exemplificã pãrerea cu un cuvânt de spirit excelent al lui
Heine, care-l pune pe unul dintre personajele sale, sãrmanul vânzãtor de bilete de loterie Hirsch-Hyacinth, sã se la-
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ude cã marele baron Rothschild l-a tratat de la egal la egal,
într-un mod de-a dreptul familionar. Aici cuvântul care este
purtãtorul spiritului pare mai întâi a fi o formulare greºitã, ceva ininteligibil, incomprehensibil, enigmatic. Prin
aceasta el provoacã stupefiere. Comicul reiese din soluþionarea stupefierii, din înþelegerea cuvântului. Lipps (1898,
p. 95) adaugã aici cã acest prim stadiu al iluminãrii, constatarea cã cuvântul care provoca stupefiere înseamnã cutare ºi cutare lucru, este urmat de un al doilea, în care realizãm cã acest cuvânt lipsit de sens ne-a stupefiat ºi apoi
a produs sensul corect. Cea de-a doua iluminare, constatarea cã un cuvânt lipsit de sens conform uzului obiºnuit
al limbii a fost vinovat pentru tot, a cauzat tot, aceastã descompunere, aceastã dizolvare în neant, abia ea produce comicul.
Oricare dintre cele douã concepþii ni s-ar pãrea mai plauzibilã, prin discuþiile despre stupefiere ºi iluminare ne apropiem de un anumit mod de înþelegere a chestiunii. Cãci dacã
efectul comic al familionar-ului lui Heine constã în descompunerea cuvântului aparent lipsit de sens, atunci „spiritul“
trebuie transpus asupra alcãtuirii acestui cuvânt ºi asupra caracterului cuvântului astfel format.
Fãrã nicio legãturã cu punctele de vedere precedente, o
altã particularitate a cuvântului de spirit este recunoscutã de
toþi autorii ca fiind esenþialã pentru el. „Concizia este trupul
ºi sufletul cuvântului de spirit, este spiritul însuºi“, spune
Jean Paul (1804, partea a II-a, par. 42) ºi nu face astfel decât
sã modifice o vorbã a bãtrânului guraliv Polonius din Hamlet
de Shakespeare (actul II, scena 2):
„Întrucât concizia este sufletul spiritului,
Digresiunea trupul ºi ornamentul exterior,
Mã voi exprima pe scurt.“
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Sugestivã este ºi evocarea conciziei cuvântului de spirit la
Lipps (1898, p. 90). „Spiritul spune ceea ce spune, nu întotdeauna în puþine, dar întotdeauna în prea puþine cuvinte,
deci în cuvinte care conform logicii stricte sau felului obiºnuit de a gândi ºi a vorbi sunt insuficiente. În cele din urmã
el o poate spune tocmai trecând-o sub tãcere.“
„Faptul cã spiritul trebuie sã scoatã la ivealã ceva secret ºi
ascuns“ (K. Fischer, 1889, p. 51) a fost semnalat deja la asocierea cuvântului de spirit cu caricatura. Mai evidenþiez o
datã aceastã caracteristicã, pentru cã ºi ea are mai mult de-a
face cu esenþa cuvântului de spirit decât cu apartenenþa sa
la comic.
[2]
ªtiu prea bine cã cele câteva citate disparate de mai sus,
extrase din scrierile despre cuvântul de spirit, nu pot da o
idee justã a valorii acestor scrieri. Având în vedere dificultãþile ce se ivesc ca urmare a unei redãri lipsite de echivoc a
unor procese de gândire atât de complicate ºi fin nuanþate,
nu-i pot scuti pe cititorii dotaþi cu o curiozitate intelectualã
mai profundã de efortul de a-ºi rotunji informaþiile dorite recurgând la izvoarele primordiale. Nu ºtiu însã dacã vor fi pe
deplin satisfãcuþi. Criteriile ºi însuºirile cuvântului de spirit
indicate de autori ºi rezumate ceva mai sus — activitatea, raportarea la conþinutul gândirii noastre, caracterul judecãþii
jucãuºe, asocierea neasemãnãtorului, contrastul reprezentãrilor, „sensul în nonsens“, succesiunea stupefiere–iluminare,
scoaterea la ivealã a ascunsului ºi felul special al conciziei cuvântului de spirit — ne par, ce-i drept, la prima vedere atât
de nimerite ºi de uºor de dovedit pe baza exemplelor, încât
nu putem cãdea pradã pericolului de a subaprecia valoarea
unor astfel de concepþii; dar sunt disiecta membra pe care am
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dori sã le vedem integrate într-un tot organic. În definitiv
ele nu contribuie mai mult la cunoaºterea cuvântului de spirit decât, spre exemplu, un ºir de anecdote la caracterizarea
unei personalitãþi a cãrei biografie dorim s-o trasãm. Ne lipseºte cu desãvârºire înþelegerea contextului-premisã al diferiþilor determinanþi în parte, de pildã ce are de-a face concizia cuvântului de spirit cu caracterul sãu de judecatã jucãuºã;
ignorãm ºi dacã, pentru a fi cu adevãrat spiritual, cuvântul
de spirit trebuie sã îndeplineascã toate aceste condiþii sau numai câteva dintre ele; care dintre ele pot fi atunci reprezentate prin altele ºi care sunt indispensabile? Ne-am dori ºi o
grupare ºi împãrþire a cuvintelor de spirit pe baza trãsãturilor lor considerate esenþiale. Clasificarea pe care o gãsim la
autori se bizuie, pe de-o parte, pe mijloacele tehnice, pe de
altã parte, pe modul de folosire a cuvântului de spirit în vorbire (spirit bazat pe asonanþã, joc de cuvinte — cuvânt de
spirit caricaturizant, caracterizant, refuz spiritual).
Nu am fi deci puºi în încurcãturã dacã ar trebui sã indicãm obiectivele unor strãdanii mai aprofundate întru elucidarea cuvântului de spirit. Pentru a ne asigura reuºita ar trebui fie sã includem în lucrare noi puncte de vedere, fie sã
încercãm a pãtrunde tot mai în adâncime, dublându-ne atenþia ºi interesul. Putem sã ne propunem ca, cel puþin în ceea
ce priveºte acest ultim mijloc, sã nu neglijãm nimic. Este oricum izbitor cât de puþine exemple de cuvinte de spirit recunoscute ca atare le sunt suficiente autorilor pentru cercetãrile lor ºi cum fiecare le preia mereu pe aceleaºi de la
predecesorii sãi. Nu ne putem sustrage îndatoririi de a analiza aceleaºi exemple care le-au servit deja autorilor clasici
când au studiat cuvântul de spirit, dar intenþionãm sã ne îndreptãm atenþia ºi cãtre materiale noi spre a obþine o bazã
mai largã pentru concluziile noastre. Este atunci de la sine
înþeles cã vom folosi acele exemple de spirite ca obiecte ale
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cercetãrii noastre care ne-au lãsat chiar nouã de-a lungul vieþii impresia cea mai puternicã ºi ne-au fãcut sã râdem cel mai
copios.
Oare tema cuvântului de spirit este demnã de un asemenea efort? Dupã pãrerea mea, ea este, neîndoielnic. Dacã fac
abstracþie de motive personale ce urmeazã a fi dezvãluite pe
parcursul acestui studiu, motive ce m-au îndemnat sã îmi
aprofundez înþelegerea cuvântului de spirit, mã pot referi la
starea de fapt a corelaþiei strânse a întregului eveniment psihologic, care asigurã unei cunoaºteri psihologice ºi într-un
domeniu îndepãrtat o valoare pentru alte domenii ce nu putea fi estimatã anticipat. Putem reaminti ºi ce atracþie specialã, ce ºarm deosebit exercitã cuvântul de spirit în societatea
noastrã. O glumã nouã are aproape efectul unui eveniment
de interes general; ea este transmisã din gurã în gurã aidoma ºtirii despre cea mai recentã victorie. Chiar ºi mulþi oameni de vazã care considerã demn de comunicat altora cum
au ajuns ce au ajuns, ce oraºe ºi þãri au vãzut ºi ce personalitãþi proeminente au frecventat nu se dau înapoi de la a include în descrierea vieþii lor câte un spirit deosebit de bun
pe care l-au auzit.2

2

J. v. Falke, Lebenserinnerungen (Amintiri), 1897.

II. Tehnica cuvântului de spirit
[1]
Sã luãm la întâmplare primul exemplu cu un cuvânt de
spirit pe care l-am întâlnit în capitolul precedent.
În fragmentul din Reisebilder (Imagini de cãlãtorie) intitulat „Die Bäder von Lucca“ („Bãile din Lucca“), H. Heine introduce personajul delicios al vânzãtorului de bilete de loterie ºi chirurgului de bãtãturi Hirsch-Hyacinth din Hamburg
care se fãleºte în faþa poetului cu relaþiile lui cu bogatul baron Rothschild ºi spune în final: „ªi sã-mi dea Dumnezeu sã
am parte de sãnãtate, domnule doctor, cã aºa-i: am stat lângã Salomon Rothschild ºi el m-a tratat de la egal la egal, într-un mod de-a dreptul familionar.“
Pe baza acestui exemplu recunoscut ca excelent ºi plin de
haz au explicat Heymans ºi Lipps derivarea efectului comic
al cuvântului de spirit din „stupefiere ºi iluminare“ [vezi p.
18]. Noi lãsãm însã deoparte aceastã chestiune ºi ne punem
o întrebare: ce face oare din vorbele lui Hirsch-Hyacinth un
spirit? Una din douã: fie ideea exprimatã în propoziþie denotã un caracter spiritual, fie spiritul rezidã în exprimarea pe
care ideea a gãsit-o în propoziþie. Oriunde s-ar manifesta caracterul spiritului, acolo îl vom urmãri în continuare ºi vom
încerca sã-l sesizãm.
O idee poate fi exprimatã în general sub diferite forme
verbale — deci prin cuvinte — care o pot reda toate într-un
mod la fel de adecvat. În vorbele lui Hirsch-Hyacinth avem
de-a face cu o formã anume de exprimare a unei idei ºi, dupã
cum intuim, cu una întru totul specialã, care nu este dintre
cele mai uºor de înþeles. Sã încercãm sã redãm aceeaºi idee
cât se poate de fidel cu alte cuvinte. Lipps a fãcut-o deja, ex-
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plicând astfel întru câtva formularea poetului. El aratã (1898,
p. 87): „Înþelegem cã Heine vrea sã spunã cã primirea a fost
una familiarã, ºi anume una de felul acela bine cunoscut care
nu prea are de câºtigat în plãcere de pe urma notei speciale
pe care o dã condiþia de milionar.“ Noi nu modificãm nimic
în ceea ce priveºte sensul dacã adoptãm o altã variantã, care
cadreazã poate mai bine cu vorbirea lui Hirsch-Hyacinth:
„Rothschild m-a tratat de la egal la egal, într-un mod de-a
dreptul familiar, adicã atât cât este în stare un milionar.“ Condescendenþa unui om bogat, am adãuga noi, are întotdeauna ceva penibil pentru cel cãruia i se adreseazã.3
Oricare dintre cele douã formulãri echivalente ale ideii
adoptãm, constatãm cã problema pe care ne-am pus-o este
deja rezolvatã. În acest exemplu caracterul spiritual nu rezidã în idee. Remarca pe care Heine o pune în gura lui
Hirsch-Hyacinth al sãu este corectã ºi pãtrunzãtoare, o remarcã de o amãrãciune incontestabilã, de altfel uºor de înþeles din partea unui om sãrman în faþa unei bogãþii atât de
mari, dar nu am cuteza s-o numim spiritualã. Dacã cineva
care la transpunere nu se poate elibera de amintirea versiunii poetului ar fi de pãrere cã ideea ar fi totuºi ºi în sine spiritualã, atunci îi putem indica un criteriu sigur care stabileºte cã la transpunere caracterul spiritual s-a pierdut. Vorbele
lui Hirsch-Hyacinth ne-au fãcut sã râdem copios, pe când redarea lor fidelã ca sens aparþinându-i lui Lipps, ca ºi varianta noastrã ne pot plãcea, pot sã ne incite la meditaþie, dar nu
ne pot face sã râdem.
Dacã însã caracterul spiritual al exemplului nostru nu stã
în idee, atunci el trebuie cãutat în formã, în modul sãu de ex3

Acest cuvânt de spirit ne va mai reþine ºi într-un alt loc, iar acolo vom folosi prilejul pentru a aduce o corecturã transpunerii lui de cãtre Lipps cãreia i se asociazã ºi
a noastrã, însã aceastã rectificare nu afecteazã explicaþiile ce urmeazã aici.

