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Monika Oracz 
 

„OPOWIADANIA FANTASTYCZNE” 
JULIO CORTAZARA  

W PERSPEKTYWIE PSYCHOANALIZY FREUDA 
 

Niniejszy tekst jest próbą porównania fanta-

stycznej twórczości Julio Cortazara oraz głównych 

założeń psychoanalizy Zygmunta Freuda. Analizu-

jąc wybrane opowiadania spróbujemy udowodnić, 

iż załamanie świata przedstawionego i pojawienie 

się elementu fantastycznego w tekście literackim 

może przypominać pojawienie się objawów zabu-

rzeń psychicznych u człowieka. 

Kiedy czuję, że zwymiotuję królika, wkładam 

do ust palce, otwarte niby obcęgi i czekam, aż po-

czuję w gardle ciepłe futerko, które wznosi się jak 

banieczka wody sodowej. 

Wszystko szybkie jest i higieniczne, trwa se-

kundę. 

Wyjmuję palce z ust, a między nimi trzymam 

za uszy białego króliczka. Króliczek ma zadowo-

loną minę, jest to pyszny zdrowy króliczek, tyle, że 

malusieńki, wielkości tych czekoladowych, ale bie-

lutki i zupełny króliczek.1 

 

Według Freuda każdy człowiek rozpoczyna-

jąc kolejny etap życia narażony jest na zaburzenia 

nerwowe. Już od dzieciństwa kształtuje się nasz 

aparat psychiczny, który zmienia się i modyfikuje 

z wiekiem, a każda napotkana przeszkoda może 

spowodować zachwianie wewnętrznej równowagi. 

Przypadkiem klinicznym może stać się każdy z 

nas, w każdej chwili, na każdym etapie swojego 

życia. Nie trzeba daleko szukać, bo jak się okazuje 

takie przypadki możemy odnaleźć nawet śledząc 

losy bohaterów literackich. Znane są bowiem nie 

od dziś historie spazmów Madame Bovary, halu-

cynacji Don Kichota czy wewnętrzne rozterki bo-

haterów powieści realistycznych. Jakkolwiek skry-

te konflikty oraz zaburzenia nie zawsze widoczne 

są gołym okiem przy pierwszej lekturze. W naszej 

pracy postaramy się udowodnić, iż czasami to, co 

mogłoby wydawać się niepozornym opowiada-

niem fantastycznym, przybliżającym niezwykłe 

wydarzenia odbiegające od racjonalnego postrze-

gania świata, może zostać rozszyfrowane jako zu-

pełnie ludzkie i rzeczywiste za sprawą teorii psy-

choanalizy Freuda. 

I tak, przypadek mężczyzny, wydalającego 

króliczki, należy raczej do nadzwyczajnych i cie-

kawych pod względem analitycznym. Otóż wy-

miotowanie króliczkami zdarza się owemu męż-

czyźnie nader często i mimo że są one zwierzętami 

miłymi dla oka i dotyku, czynność ta może stać się 

utrapieniem, szczególnie gdy liczba sympatycz-

nych gryzoni stale się powiększa. Jak bowiem wy-

tłumaczyć sąsiadom obecność nowych domowni-

ków, w mieszkaniu przyjaciółki, za które nasz bo-

hater odpowiada w trakcie jej nieobecności? Jak 

opanować chaos i narastającą falę zniszczeń, bę-

dących wynikiem poczynań króliczków? Jak się 

okazuje, taka sytuacja może doprowadzić do kata-

strofy i popchnąć zdesperowaną osobę do dra-

stycznych kroków, jak w przypadku owego męż-

czyzny, który postanowił w efekcie odebrać sobie 

życie. 

Przypadek Mężczyzny-Królika nie należy 

jednak do przypadków klinicznych i nie pochodzi 

z freudowskiej kozetki, a jest historią bohatera 

uwikłanego w fantastyczną fabułę. List do znajo-

mej w Paryżu należy do zbioru Opowiadań zebra-

nych Julio Cortazara, mieszczących się w kanonie 

tekstów o charakterze fantastycznym, przez niektó-

rych uważanych nawet za przełomowe w swojej 

kategorii. Klasyczne bowiem podejście do fanta-

styki, jakie reprezentuje Tzvetan Todorov2, defi-

niuje ją jako przejściowy stan wahania podczas 

lektury. Tekst literacki winien być wypełniony 

wydarzeniami niesamowitymi, przerażającymi, 

wymykającymi się poza racjonalne sposoby ich 

wytłumaczenia. W świecie przedstawionym do-

chodzi do zniszczenia porządku świata poprzez 

pojawienie się niesamowitych postaci bądź przed-
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miotów, które w zderzeniu ze zdroworozsądko-

wym podejściem czytelnika i samej postaci, oka-

zują się nadzwyczajne. Całość nabiera niesamowi-

tości i może budzić nawet uczucie lęku czy grozy. 

Tymczasem opowiadania Cortazara odbiegają nie-

co od tego klasycznego kanonu. 

Mario Vargas Llosa w artykule Trębacz z 

Deya określa Cortazara jako pisarza będącego za-

razem realistą i fantastą. Zaznacza również, iż jego 

twórczość spełnia, naznaczone przez Rogera Cail-

lois w Antologii literatury fantastycznej, warunki 

osiągnięcia fantastycznego efektu. Caillois utrzy-

mywał bowiem, że prawdziwej literatury fanta-

stycznej nie tworzy się rozmyślnie, lecz że powsta-

je ona wbrew intencjom twórcy, raczej jako efekt 

uboczny lub na skutek działania sił tajemnych. 

Dlatego też, w opinii Caillois, fantastyka nigdy nie 

jest kwestią opanowania pewnej techniki i chwy-

tów literackich czy fragmentem literackiego świata 

przedstawionego, lecz raczej niezależną, nieprze-

myślaną rzeczywistością, która może nagle wkro-

czyć do świata literackiego. Llosa wspomina rów-

nież rozmowę z Cortazarem, dotyczącą jego fanta-

stycznej twórczości, odbytą w barze bistro na 

Montparnasse: Pamiętam długą i namiętną dysku-

sję z Cortazarem na temat tej teorii. Julio był jej 

entuzjastą, jednakże ogromnie zdziwił się, gdy 

powiedziałem, że wydaje się idealnie pasować do 

jego twórczości3. 

Zatem pisarz odrzuca element grozy i nie 

ma zamiaru straszyć swojego czytelnika. Jego 

opowiadania, mimo atmosfery tajemniczości i cu-

downości, bywają zdominowane przez absurd 

i codzienną rzeczywistość. Jak wspomina dalej 

Llosa: Cortazara od Jamesa, Poego, Borgesa czy 

Kafki różni nie tyle dwuznaczność czy intelektu-

alizm, które są tak charakterystyczne dla jego jak 

i dla ich twórczości, lecz to, że w jego fantastyce 

najbardziej nawet dopracowane historie nigdy nie 

stają się abstrakcyjne, zawsze dotyczą ludzkiej co-

dzienności, konkretów i są równie żywe, jak mecz 

piłkarski4. Cortázar skupia się raczej na poszuki-

waniu granic dzielących rzeczywistość z fantasty-

ką. Jego bohaterowie, umieszczeni w świecie nie 

odbiegającym od świata rzeczywistego, zostają 

uwikłani w zdarzenia prowadzące do zachwiania 

normalności. Oddają się rozmaitym czynnościom, 

uczestniczą w wydarzeniach, nad którymi tracą 

kontrolę, co ostatecznie prowadzi do załamania 

zdroworozsądkowych realiów. 

Kreując zatem oniryczną atmosferę snu czy 

niesamowitości, Cortázar umieszcza swoich boha-

terów w sytuacjach pozwalających mu badać rze-

czywistość oraz sfery ludzkiej egzystencji. Badaw-

czy podtekst jego opowiadań oraz zainteresowanie 

mechanizmami ludzkich zachowań pozwala zbli-

żyć się nam do teorii ojca psychoanalizy Zygmun-

ta Freuda. 

Teoretyczne założenia psychoanalizy Freuda 

oraz ich praktyczne zastosowanie zmieniły podej-

ście do interpretacji ludzkiej osobowości i egzy-

stencji. Jego rewolucyjne badania rzuciły nowe 

światło na funkcjonowanie ludzkiego umysłu, 

strukturę ludzkiej psyche, motywacje warunkujące 

działania człowieka oraz pochodzenie i leczenie 

zaburzeń psychicznych. Elementem leżącym u 

podłoża psychoanalizy, który będzie nas intereso-

wał w kontekście twórczości fantastycznej Corta-

zara, jest teoria dotycząca struktury ludzkiej oso-

bowości, w której Freud dokonał podziału ludzkiej 

psyche na trzy instancje. Według Freuda, nasza 

osobowość składa się z elementów nazwanych 

przez niego kolejno: id, ego oraz superego. Id, 

czyli „ono”, kieruje się przede wszystkim zasadą 

przyjemności, jego zadaniem jest zaspokojenie na-

turalnych i wewnętrznych popędów. Jest pierw-

szym elementem osobowości, który pojawia się 

już na etapie niemowlęcym i jest dziedziczny. Ko-

lejno – ego, stanowiące pomost łączący jednostkę 

ze światem zewnętrznym. Jego zadaniem jest po-

dejmowanie decyzji, które mają prowadzić do 

osiągnięcia zadowolenia i zaspokojenia popędów 

kierowanych przez id. Jest ono mediatorem mie-

dzy id, a trzecią instancją – superego, określającą 

nasze sumienie. superego jest zbiorem wszelkich 

zakazów i nakazów społecznych, przekazanych 

nam przez środowisko, a szczególnie rodziców, 

które regulują relacje społeczne, moralne oraz 

prawne5. Osobowość człowieka jest efektem 

współpracy wszystkich trzech instancji, a mecha-

nizmy zachodzące między nimi, warunkują ludz-

kie zachowania. Próbując zrozumieć bliżej owe 

mechanizmy, posłużmy się przypadkiem wspo-

mnianego już Mężczyzny-Królika. Mężczyzna od-
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czuwał wewnętrzną potrzebę wydalenia króliczka, 

zasygnalizowaną mu poprzez id, które domagało 

się wydalenia futrzanego zwierzątka, powodujące-

go wewnętrzne napięcie. Ego sugeruje sposób po-

zbycia się go poprzez wydalenie wskazaną drogą. 

Z kolei superego kontroluje okoliczności pozbycia 

się króliczka pod kątem poprawności społecznej i 

moralnej. Wskazuje miejsce, w którym może do 

tego dojść (czyli w ukryciu, z dala od innych), aby 

nie burzyć norm społecznych6.  

Prezentując strukturę osobowości ludzkiej 

zaproponowaną przez Freuda, należałby kolejno 

przyjrzeć się kwestii świadomości omawianych 

mechanizmów. Freud bowiem wskazuje, iż jedyną 

świadomą częścią naszej osobowości jest ego. Za-

równo id, jak i superego, należą do sfery nieświa-

domej, która skupia wszelkie bodźce, myśli oraz 

pragnienia. Ego odpowiedzialne jest za zdrowo-

rozsądkową koordynację napływających popędów 

ze strony innych instancji, które nie działają 

w sposób racjonalny. Koordynuje je za pomocą 

tłumienia pragnień oraz usuwania ich poza sferę 

świadomości. Co się dzieje zatem, gdy sygnały 

napływające ze strony nieświadomych id i supere-

go są silniejsze od ego? Otóż, jak zaznacza Freud: 

Pewna część osobowości wyraża pewne życzenia, 

inna występuje przeciw nim i odpiera je. Nie ma 

nerwicy bez takiego konfliktu i nie wydawałoby się 

to niczym osobliwym. (…) Konflikt zostaje wywo-

łany przez odmowę, gdy pozbawione zaspokojenia 

libido skazane jest na szukanie sobie innych obiek-

tów i dróg. Warunkiem jego jest to, że owe drogi i 

obiekty wywołują niezadowolenie jednej części 

osobowości, czego rezultatem jest veto, które 

przede wszystkim uniemożliwia nowy sposób za-

spokojenia. Stąd prowadzi dalej droga do powsta-

nia objawów (...)7. W takiej sytuacji dochodzi do 

załamania, objawiającego się poprzez konflikt 

psychiczny, a w następstwie – zaburzenia psy-

chiczne. Do zaburzenia dojdzie w sferze zachwia-

nia granicy między świadomością a jej nieświa-

domą antypodą. Z podobnym procesem mamy do 

czynienia w tekstach Cortazara. Załamanie rze-

czywistości, które zapowiada fantastyczne wyda-

rzenia i rozwiązanie sytuacji, pojawia się szcze-

gólnie w momencie utraty kontroli nad zaistniałą 

sytuacją przez głównego bohatera. Czasem okazu-

je się wynikiem przejęcia kontroli przez niewyja-

śnione siły. 

Na początek odwołajmy się ponownie do hi-

storii Mężczyzny-Królika. Aspektem fantastycz-

nym wysnutej historii jest z pewnością fakt wyda-

lania królików. Opowiadanie prezentuje perypetie 

mężczyzny, zajmującego się paryskim mieszka-

niem przyjaciółki podczas jej nieobecności. Prze-

bieg wydarzeń opisany jest w formie listu skiero-

wanego do tytułowej znajomej, w którym to boha-

ter zwierza się ze swojej skrytej i męczącej dole-

gliwości. Schorzenie polegające na bezwolnym 

wymiotowaniu królikami staje się, z biegiem akcji, 

na tyle uciążliwe, iż doprowadza do samobójstwa 

głównego bohatera. Na szczególną uwagę zasługu-

je tutaj przede wszystkim fakt, iż królikowe scho-

rzenie zajmuje większość myśli bohatera, jest do-

minujące i stanowi trzon jego listu do znajomej: 

Piszę do Pani w nocy. Jest trzecia popołudniu, ale 

dla nich jest noc. (….) Ich dzień zaczyna się o tej 

porze po kolacji, (…) Robię, co mogę, żeby nie 

zrujnowały mieszkania (…) Miesiąc bardzo odda-

la; miesiąc to już wielkość, długość sierści, skoki, 

dzikie oczy…8. Cały świat bohatera skupia się i 

kręci wokół króliczków, które stają się głównym 

tematem jego myśli. Podobne zachowania, uciąż-

liwe i systematyczne oddawanie się pewnej czyn-

ności, odnajdujemy u Freuda pod nazwą nerwicy 

natręctw. Nerwica natręctw objawia się w tym, że 

chorzy zajęci są myślami, które ich właściwie nie 

interesują, czują w sobie impulsy, które wydają się 

im dziwaczne i wykonują czynności, które nie 

sprawiają im żadnej przyjemności. Myśli (wyobra-

żenia przymusowe) mogą być same przez się bez-

sensowne lub też dla danego osobnika tylko obo-

jętne, często są zupełnie niedorzeczne, we wszyst-

kich wypadkach stanowią one wynik wytężonej 

pracy myślowej, która wyczerpuje chorego i której 

poddaje się on bardzo niechętnie9. Mężczyzna-

Królik również pochłonięty jest myślą o swojej 

dolegliwości, która jednak nie jest traktowana 

przez niego poważnie. Ponadto, mimo powtarzal-

ności tej czynności, nieznane są ani jej źródła, ani 

cel. Rozwinęły się w jego wnętrzu pewne nieświa-

dome procesy psychiczne, których wynikiem stało 

się symboliczne wydalanie gryzoni. Znaczenie 

procesu wydalania królików jest niezwykle trudne 
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do wyjaśnienia. Możemy wysnuć przypuszczenie, 

że króliki symbolizują wstydliwą dolegliwość, 

skrywaną przed otoczeniem, której intensywność 

zakłóca normalne funkcjonowanie i ma jedynie 

charakter metaforyczny. Prowadzi ona jednak do 

izolacji względem znajomych oraz skupieniu 

wszelkich myśli i działań wokół ukrywania jej 

skutków. Pojawił się bowiem wstydliwy popęd, 

wewnętrzny przymus wykonywania pewnej czyn-

ności, uwarunkowany poprzez id, który kłóci się z 

moralnymi i społecznymi zasadami superego. Do-

chodzi do załamania wewnętrznego, utraty kontro-

li nad wydarzeniami, choroby i śmierci. 

Podobny wątek odnajdujemy w opowiada-

niu Aksolotl, którego główny bohater owładnięty 

jest niezwykle silną pasją. A wszystko zaczyna się 

od zainteresowania gatunkiem ryb, tytułowym ak-

solotlem, którego bohater odwiedza w miejskim 

akwarium. Z biegiem akcji zainteresowanie prze-

radza się w pasję, a nawet obsesję, której szkodli-

wość jest tym większa, im więcej pochłania energii 

psychicznej. Do załamania dochodzi w momencie, 

gdy bohater po raz kolejny wpatrując się w rybkę 

poprzez szklaną ścianę akwarium, dostrzega po 

drugiej stronie swoją twarz. Przylepiłem twarz do 

szyby akwarium, oczy moje po raz nie wiem, który 

usiłowały zgłębić tajemnicę tamtych oczu ze złota, 

bez tęczówki i bez źrenicy. Z bardzo bliska widzia-

łem głowę nieruchomego, dotykającego szyby ak-

solotla. Nagle, ale bez zaskoczenia, zamiast akso-

lotla ujrzałem swoją twarz przylepioną do szkła, z 

zewnątrz, z drugiej strony szyby. Po czym moja 

twarz oddaliła się i zrozumiałem10. 

Moment zamiany miejsc wskazuje na 

wspominane wcześniej przejście od rzeczywistości 

do fantastyki. Z perspektywy psychoanalizy, owo 

przejście będzie odnosiło się do załamania mecha-

nizmów obronnych ego, które straci kontrolę nad 

nieświadomością, a następnie spowoduje zaburze-

nia na tle psychicznym. Nie mamy tu jednak ko-

lejnej nerwicy natręctw, ale raczej silną obsesję, 

powodującą zaburzenie osobowości. Myśli i pod-

świadome impulsy stają się tak intensywne, że 

powodują sytuację, w której ego przestaje pano-

wać nad irracjonalnymi pragnieniami. Co ciekawe, 

bohater zdaje sobie sprawę z zaistniałej sytuacji, 

gdyż już z pierwszych zdań opowiadania dowiadu-

jemy się, iż identyfikuje się on z aksolotlem. Jego 

nieświadomość wkroczyła w sferę świadomości, 

która została naruszona. W ten sam sposób świat 

przedstawiony został naruszony poprzez niesamo-

wite wydarzenie i doszło do transgresji w kierunku 

elementu fantastycznego. 

Niespełnione popędy oraz wewnętrzne, pod-

świadome popędy są głównym elementem poja-

wiającym się w opowiadaniach. Brak ich uze-

wnętrznienia, tłumienie pragnień, hamowanie ich 

realizacji powoduje załamanie. Tworzy się wów-

czas sytuacja, w której świadomość miesza się 

z nieświadomością, a rzeczywistość z fantastyką. 

Zbliżony wątek silnej potrzeby i pasji poja-

wia się w opowiadaniu Wyspa w południe. Jego 

głównym bohaterem jest steward o imieniu Mari-

ni. Latając na trasie Rzym-Teheran, pewnego dnia 

dostrzega niewielką wyspę w kształcie żółwia, któ-

ra, jak się później dowiaduje, nosi nazwę Xiros. Z 

czasem zaczyna się nią interesować, zbierać in-

formacje, a w każde południe, gdy samolot prze-

mierza przestrzeń nad jej terytorium, siedzi przy 

oknie, intensywnie się w nią wpatrując. Stopniowo 

też zaczyna izolować się od otoczenia, a wyspa 

staje się jego „aksolotlem”. Z dalszej relacji do-

wiadujemy się, iż Marini dociera na wyspę, gdzie 

rozpoczyna spokojny żywot w rybackiej osadzie. 

Jest gotowy spędzić tam resztę życia. Jednak pew-

nego razu, dochodzi do wydarzenia, które burzy 

wyspiarską idyllę, a mianowicie dochodzi do wy-

padku – katastrofy lotniczej. W wyniku nieocze-

kiwanego zwrotu wydarzeń, Marini postanawia 

pomóc rozbitkom, rzuca się do wody. Zbiegają się 

miejscowi rybacy, którzy wyławiają ofiarę, odzia-

ną w biały mundur stewarda. Nietrudno się do-

myslić, że pobyt na Xirosie był jedynie niespeł-

nionym pragnieniem stewarda, marzeniem sennym 

bądź snem na jawie. Nim Marini poddał się zauro-

czeniu małym skrawkiem lądu na morzu Egejskim, 

wiódł spokojne, wręcz monotonne życie. Jego pra-

ca ograniczała się do uśmiechania się do pasaże-

rów i podawania im drinków. Czuł jednak pod-

świadomie wewnętrzną potrzebę zmiany swojego 

życia. Podobnie jak bohater opowiadania Aksolotl, 

Marini, poprzez urojenia oraz zaburzenie osobo-

wości, przeniósł swoje popędy na żółwią wyspę, 

symbolizującą ukryte pragnienia.  
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Równie niebezpiecznym dla wewnętrznej 

równowagi osobowości jest lęk, czasem powiąza-

ny ze schorzeniem zwanym nerwicą urazową. Ner-

wice urazowe dają wyraźne wskazówki, że u ich 

podstawy leży związek z momentem wypadku ura-

zowego. W swoich marzeniach sennych chorzy 

powtarzają stale sytuację urazową; tam, gdzie się 

zdarzają napady o trybie histerycznym, które są 

dostępne dla analizy, dowiadujemy się, że napad 

odpowiada całkowitemu przeniesieniu się do tej 

sytuacji11. Analogię do podobnej sytuacji możemy 

odnaleźć w opowiadaniu W nocy twarzą ku niebu, 

z tomu Koniec zabawy. Historia dotyczy wypadku 

motocyklowego, którego ofiarą pada główny boha-

ter. W porze wieczornej wybiera się on w bliżej 

nieokreślone miejsce, najprawdopodobniej na spo-

tkanie: W momencie, w którym spostrzegł, że sto-

jąca na skraju chodnika kobieta mimo czerwonych 

świateł nagle wybiega na jezdnię – na wszystko 

było już za późno. Z całych sił nacisnął hamulec, 

raptownie skręcając w lewo. Usłyszał krzyk kobie-

ty, po czym, w momencie uderzenia, wszystko stało 

się czarne. Jak gdyby nagle zasnął12. Od tej pory 

główny bohater pozostaje w stanie między świa-

domością a powracającym snem. Jest w szoku po-

urazowym, zostaje przewieziony do szpitala, gdzie 

umieszczony jest w sali razem z innymi pacjenta-

mi. Od czasu do czasu odzyskuje przytomność, 

jednak przez większą część czasu pozostaje w 

śpiączce; a bohaterem jego snu jest on sam. Prze-

nosi się w gęstwiny lasu, gdzie ścigany jest przez 

Azteków. Lecz gdy otwierał oczy, wciąż była ta 

sama noc i ten sam księżyc; niesiono go po scho-

dach, z głową zwisającą w dół, w górze były 

ofiarne stosy, czerwone kolumny wonnego dymu i 

nagle ujrzał purpurowy kamień, połyskujący od 

świeżej krwi i nogi kolejnej ofiary, wleczonej po 

ziemi ku północnym schodom13. Ostatecznie u-

cieczka okazuje się ostatecznie daremna i trafia on 

na ołtarz ofiarny, gdzie ma zostać stracony. 

W chwilach powrotu do rzeczywistości dowiadu-

jemy się, iż dalej przebywa w szpitalu i dręczy go 

wysoka gorączka. W tym momencie możemy zary-

zykować stwierdzenie, iż majaki dotyczące uciecz-

ki przez bagniste ostępy w lesie mają ścisły zwią-

zek z motocyklowym wypadkiem. 

Podsumujmy fakty. Mężczyzna staje się 

ofiarą wypadku drogowego, jest ciężko ranny, 

przewieziony zostaje do szpitala, otoczony opieką 

i grupą pielęgniarek, które nie przestają z nim żar-

tować. Przebywa w sali razem z innymi pacjenta-

mi, prawdopodobnie czeka na operację. Zachowa-

nie personelu mogłoby świadczyć o próbach od-

wrócenia uwagi chorego od jego krytycznego sta-

nu. Według Freuda nerwica urazowa pojawia się 

w sytuacji, gdy jednostka nie ma możliwości 

uwolnienia się od przeżycia, które może posiadać 

silny akcent uczuciowy. Poza tym jest typowym 

schorzeniem u osób uczestniczących w działaniach 

wojennych, katastrofach czy wypadkach. Sytuacja 

mężczyzny jest bardzo zbliżona. W wyniku wy-

padku oraz skrytego, podświadomego lęku, zapada 

on w sen, który staje się odzwierciedleniem jego 

myśli. Marzenie senne, czy raczej koszmar, jest 

podświadomą realizacją stanu histerycznego wy-

wołanego urazem. Tym samym ucieczka przed az-

teckimi wojownikami, którzy chcą złożyć go 

w ofierze, może zostać odczytana jako pourazowy 

lęk. Z literackiego punktu widzenia, efekt fanta-

styczności został tutaj osiągnięty poprzez silne 

powiązanie między snem a rzeczywistością. W fi-

nalnej części opowiadania dochodzi jednak do za-

skoczenia. Okazuje się, iż to nie ofiara wypadku 

motocyklowego śni o zdobyczy Azteków, a raczej 

ofiara Indian śni o niezwykłym wypadku na meta-

lowym owadzie: (...) raz jeszcze udało mu się za-

mknąć oczy, jakkolwiek teraz wiedział już, że nie 

może zbudzić się, bo nie śpi, bo cudnym snem był 

tamten, absurdalny jak wszystkie sny, tamten, w 

którym przemierzał okrakiem na ogromnym owa-

dzie z metalu obce ulice zadziwiającego miasta 

przystrojone w czerwone i zielone światła, które 

paliły się bez płomienia i dymu. I w tym śnie, nie-

skończenie kłamliwym również uniesiono go w gó-

rę, a ktoś zbliżył się do niego z nożem w ręku, le-

żącego na wznak, do niego, leżącego twarzą ku 

niebu, z zamkniętymi oczami wśród ofiarnych sto-

sów14. Ostatni fragment wyraźnie sygnalizuje ana-

logię między przebiegiem rytuału złożenia ofiary a 

zabiegiem chirurgicznym, z kolei elementem łą-

czącym obie sytuacje jest tutaj „nóż”. Możemy 

tym samym założyć, iż wewnętrzny strach przed 

operacją pochłonął świadomą sferę osobowości 
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mężczyzny prowadząc do materializacji lęku po-

przez marzenie senne. Nie mamy tutaj jednak do 

czynienia z odtwarzaniem fragmentów wypadku w 

trakcie snu, powrotu do krytycznego momentu, ale 

raczej z utajonym strachem przed tym, co ma się 

niebawem wydarzyć, a jest następstwem wypadku, 

czyli operacją. 

O ile w tym przypadku konflikt wewnętrzny 

znalazł „ujście” w marzeniu sennym, czasami 

skutki takiego zaburzenia równowagi mogą wy-

kroczyć poza jego granice. W XVI wykładzie15, 

wchodzącym w skład Wstępu do psychoanalizy, 

Freud przywołuje przypadek pewnej starszej ko-

biety cierpiącej na dolegliwości duszy, objawiają-

ce się stanem zdenerwowania, histerii połączonej 

z intensywnym cierpieniem. Kobietę gnębił niepo-

kój i obawa przed zdradą męża. Podejrzenie zdra-

dy pojawiło się wraz z otrzymaniem anonimowego 

listu sugerującego domniemaną niewierność mał-

żeńską. Kobieta owładnięta była ideami, które by-

ły niedostępne argumentom logicznym, a rozpo-

znane zostały tutaj jako urojenia. Przypadek owej 

niewiasty ewidentnie odpowiada urojeniom zdra-

dy. W dodatku u podłoża dolegliwości badanej 

kobiety odkryto nieświadome poczucie winy, 

spowodowane skrywanym uczuciem do innego 

mężczyzny. Poczucie własnej winy, wyrzuty su-

mienia zostały przeniesione na męża i wyparte, co 

ostatecznie doprowadziło do urojenia i pojawienia 

dręczących myśli. Zbliżoną sytuację odnajdujemy 

w opowiadaniu Rzeka. Opowiadanie oparte jest na 

monologu mężczyzny opisującego jego relację z 

pewną bliską mu kobietą, w krytycznym momen-

cie związku. Zastajemy go po sprzeczce z kochan-

ką. No więc tak, to chyba było tak, że poszłaś, 

mówiąc byle co, że rzucisz się do Sekwany czy coś 

w tym stylu (…). No i dobrze, co mnie obchodzi, że 

sobie poszłaś, że się utopiłaś albo jeszcze łazisz po 

nadbrzeżach, gapiąc się w wodę, w dodatku 

wszystko to nieprawda, bo śpisz tu obok, oddycha-

jąc nierówno, no więc nie poszłaś wtedy (...)16. 

Mężczyzna wypełniony jest goryczą i w efekcie 

prawdopodobnie niedawno odbytej kłótni wylewa 

swoje żale. Porównując swoją ukochaną do pro-

wincjonalnej aktorki podczas tournée, zarzuca jej 

histeryczne zachowanie i nieuzasadnione pretensje 

dotyczące ich stanu materialnego. Jest rozchwiany 

emocjonalnie, cierpi. Roi sobie, iż kobieta, w wy-

niku kłótni, mogła rzeczywiście spełnić obietnicę 

odebrania sobie życia, by po chwili stwierdzić, iż 

jest ona wciąż u jego boku. Sen miesza się z rze-

czywistością. Efekt fantastyczności zostaje osią-

gnięty. Między kochankami dochodzi do zbliże-

nia, które w toku lektury sprawia wrażenie realne-

go doznania. (…) Opanowuję Cię powoli, nie 

krzywdząc Cię zginam trucizny twoich ramion, 

poddaję się rozkoszy twych kurczowo zaciśniętych 

rąk, nadmiernie rozwartych oczu, twój rytm 

wreszcie się pogłębia w łagodnych, aksamitnych 

ruchach, w głębokich oddechach, które dochodzą 

aż do mojej twarzy, lekko gładzą twoje rozsypane 

na poduszce włosy, w zielonym mroku ze zdziwie-

niem widzę, że mam mokrą rękę i zanim runę obok 

Ciebie, wiem, że właśnie wyciągnęli Cię z wody, że 

leżysz na kamieniach nadbrzeża otoczona butami i 

głosami, że leżysz na wznak, nago, z włosami 

ociekającymi wodą i otwartymi oczami17. Potrzeba 

bliskości ukochanej kobiety, wysunięta tutaj po-

przez nieświadomy popęd kierowany przez id, sta-

ła się silniejsza od zdroworozsądkowego ego, któ-

re świadome faktu, iż kobieta odebrała sobie życie, 

zostało wyparte. Szczególnie duże znaczenie ma 

tutaj ponadto poczucie winy, wynikające ze 

sprzeczki, która mogła stać się bezpośrednim mo-

tywem samobójstwa, a które jest tak silne, iż wy-

piera rzeczywistość. Świadomość, iż mężczyzna 

może być współwinny tragedii została wyparta, ja-

ko zbyt bolesna i nie akceptowalna przez ego. 

Mężczyzna pozostaje pod wpływem urojeń, marzy 

na jawie.  

W pracy zatytułowanej Kultura jako źródło 

cierpień Freud stwierdza, że człowiek, który prze-

żyje utratę miłości drugiego człowieka, od którego 

jest zależny, traci też ochronę przed niebezpie-

czeństwami18. Stwierdzenie to odnosi się raczej do 

relacji międzyludzkich panujących w obrębie kul-

tury, jednak w kontekście naszych rozważań rów-

nież może okazać się trafne. Otóż człowiek, który 

traci miłość drugiego człowieka, oraz jego same-

go, narażony jest na niebezpieczeństwa czyhające 

ze strony jego nieświadomości, tak jak obrazuje to 

przykład z opowiadania Rzeka. Mężczyzna na sku-

tek utraty ukochanej kobiety stał się celem kon-

fliktu jego wewnętrznych popędów (id) oraz su-
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mienia (superego). Silniejszy popęd przytłumił 

ego, które z drugiej strony zostało zagłuszone po-

przez sumienie. Libido zapanowało nad rozsąd-

kiem i znalazło swoje ujście w urojeniu. superego 

okazało się za słabe, aby powstrzymać id, dążące 

do realizacji swojej potrzeby. Zdarza się jednak, że 

to superego, odpowiadające za zasady społeczno-

moralne, okaże się silniejsze i dominujące. Ślady 

takiego rozwiązania odnajdujemy, w przytaczanym 

już wcześniej opowiadaniu List do znajomej z Pa-

ryża, w którym to wewnętrzny popęd wydalania 

królików został stłumiony poprzez sumienie. Za-

sady moralne nie pozwoliły na akceptację dziwnej 

dolegliwości, jako niestosownej społecznie.  

Spoglądając na konstrukcję świata i rzeczy-

wistości oraz elementów fantastycznych w opo-

wiadaniach, możemy porównać je do zależności 

między świadomością a nieświadomością. Naj-

ogólniej, świadomość możemy opisać jako stan, w 

którym człowiek zdaje sobie sprawę z procesów 

zachodzących w jego wnętrzu. Freud zaznacza, że 

stan świadomości nie zawsze jest trwały, a wy-

obrażenia, których jednostka w danej chwili do-

świadcza, w kolejnej – często przemijają. Analo-

gicznie za nieświadomość uznamy te wyobrażenia, 

których człowiek nie jest świadomy. Elementy te 

zawarte są niedostępne. Cechują się siłą, która 

może jednak pozwolić im przedostać się do świa-

domości. W rezultacie dochodzi do działań psy-

chicznych, takich jak marzenia senne czy objawy 

nerwicowe (wielokrotnie poruszane w naszej pra-

cy), które pozwalają wkroczyć im do świadomej 

sfery psychiki. Równica polega na stopniu uświa-

domienia i racjonalności doświadczeń wewnętrz-

nych. Podobnie wygląda konstrukcja Cortazarow-

skiego opowiadania. Akcja rozpoczyna się w 

świecie, który w niczym nie odbiega od rzeczywi-

stości. Dopiero w wyniku uwikłania bohatera w 

sytuacje i konflikty, akcja prowadzi do zachwiania 

tego świata, a w efekcie do jego pęknięcia. Tak jak 

nieświadome instancje próbują przedostać się do 

świadomej sfery, tak w wyniku działania tych za-

biegów we wnętrzu bohatera, dochodzi do prze-

dostania się elementów fantastycznych do rzeczy-

wistości. Zaburzenie psychiczne może bowiem zo-

stać utożsamione z fantastycznością. W momencie 

gdy dochodzi do zachwiania wewnętrznej równo-

wagi postaci, w opowiadaniu dochodzi do załama-

nia rzeczywistości i wkroczenia niezwykłości.  

Adam Elbanowski, w artykule „Obrzędy, 

gry, przejścia”. Opowiadania Julio Cortazara19, 

dokonuje podziału opowiadań, kierując się kryte-

rium stopnia przejścia rzeczywistości do jej pęk-

nięcia i załamania. I tak, wyróżnić możemy trzy 

etapy odpowiadające odkształcaniu rzeczywistości 

sklasyfikowane kolejno jako trzy grupy opowia-

dań: Obrzędy, Gry, Przejścia.  

Pierwszą grupę cechują opowiadania, któ-

rych bohaterowie charakteryzują się biernością w 

swoim działaniu. Ich pasywność sprawia, iż pod-

dają się biegowi zdarzeń, a ich działania sprawiają 

wrażenie mechanicznych i bezwolnych. Główny 

bohater zostaje uwikłany w sytuację, w której po-

zostaje pod wpływem schematu i impulsów, a tych 

z kolei nie potrafi kontrolować i nie zdaje sobie do 

końca z nich sprawy. Całość dzieje się w atmosfe-

rze determinizmu, który nie jest wytłumaczalny. 

Bohater bowiem oddaje się swego rodzaju rytu-

ałowi, powtarza pewne czynności, lecz nie posiada 

swobody dokonywania wyborów ani kontroli nad 

otaczającym światem i wydarzeniami. Na drodze 

realizacji swoistego obrzędu dochodzi do punktu 

kulminacyjnego, napięcie narasta, by na zakoń-

czenie opaść. W szczytowym punkcie historii do-

chodzi również do owego załamania rzeczywisto-

ści, zachwiania zdroworozsądkowych realiów, któ-

re wraz z zakończeniem powracają do normy. Mo-

żemy tutaj zaryzykować stwierdzenie, iż profile 

bohaterów tego typu opowiadań odpowiadają sta-

nom depresyjnym, zaburzeniom typowym dla na-

tręctw i odczucia przymusowego wykonywania 

czynności, których nie rozumieją, ale które jednak 

mogą zostać w prosty sposób odwrócone. Zawią-

zanie i realizacja akcji może przypominać atak, np. 

histeryczny, który wzmaga się, eksploduje, by 

ostatecznie ulec wyciszeniu i powrócić do normal-

ności. 

Następny etap charakteryzuje bohaterów 

i sytuacje równie zdeterminowane poprzez tajem-

nicze siły. Bohater staje się jednak coraz bardziej 

aktywny, uczestniczy w grze. Tym razem jest on 

jednak świadomy zarówno faktu, iż został wmie-

szany w pewne wydarzenia, jak również zdaje so-

bie sprawę z absurdalności całej sytuacji. Bohater 
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nadal pozostaje pasywny, w tym sensie, iż zostaje 

bezwolnie wmieszany w konfliktową sytuację, 

jednak w jego działaniu pojawia się również pier-

wiastek aktywny – zostaje on obdarzony pewną 

swobodą ruchów i działań. Nie zna jednak ani re-

guł, ani wyniku gry, do której został wciągnięty. 

Akcja tych opowiadań rozwija się stopniowo, nim 

bohater zostanie uwikłany w tajemniczą grę, czy-

telnik jest przygotowywany do uczestnictwa w za-

bawie poprzez serię wydarzeń wprowadzających. 

W miarę jak akcja się rozwija, atmosfera robi się 

napięta. Ponownie dochodzi do dekonstrukcji rze-

czywistości i wkroczenia elementu fantastycznego. 

Wraz z zakończeniem, rzeczywistość zostaje zło-

żona na powrót, jednak w nowej formie. Nie jest 

to ta sama rzeczywistość, którą poznawaliśmy na 

wstępie, jej struktura zostaje zmieniona na drodze 

gry. Wydarzyło się bowiem coś, co nie pozwala 

wrócić do początkowego porządku. Analogicznie, 

z punktu wiedzenia psychoanalitycznego możemy 

mieć tutaj do czynienia głównie z nerwicami. Ich 

geneza również wiąże się z wydarzeniami, których 

piętno nie pozwala zazwyczaj na powrót do dni 

sprzed urazu czy wystąpienia schorzenia.  

Ostatni etap – przejścia – zawiera historie 

bohatera owładniętego obsesją, otwartego i goto-

wego do działania. Tym razem jednak nie zostaje 

on bezwolnie wplątany w bieg wydarzeń. Posiada 

pełną swobodę decyzji. Nowe sytuacje wynikają 

tylko i wyłącznie z jego działań oraz posunięć. To 

bohater decyduje, jak potoczy się akcja, a kierując 

się wewnętrznym imperatywem, popada zazwyczaj 

w skrajności. Ślepo dąży do autodestrukcji, która 

znajduje swoją realizację w nieodwracalnym od-

kształceniu rzeczywistości. Opowiadania z tej gru-

py są bardzo dynamiczne, a ich bohaterowie wolni 

i świadomi wydarzeń, w których uczestniczą. Jak-

kolwiek świadomość bohatera, na skutek podję-

tych decyzji i działań, przechodzi proces załama-

nia i przejęta zostaje nieodwracalnie przez id i su-

perego. Etap ten reprezentuje najsilniejsze przy-

padki zaburzenia osobowości, stany maniakalne, 

histeryczne czy paranoiczne.  

Wszystkie typy opowiadań cechuje załama-

nie rzeczywistości, które ma miejsce w wyniku 

nieobliczalnych wydarzeń ściśle związanych 

z działaniem bohatera, który jest mniej lub bar-

dziej świadomy swojego udziału. Roger Caillois 

zwraca szczególną uwagę na fakt, iż za fantastycz-

ny możemy uznać taki tekst, w którym pojawia się 

owo rozdarcie między rzeczywistością a tajemny-

mi siłami, które do niego wkraczają. Załamanie ta-

kie, w kontekście literackim, odczytywane jest ja-

ko wyraz fantastyczności. Spojrzawszy jednak na 

nie z perspektywy psychoanalizy, „tajemne siły” w 

przypadku Cortazara, mogłyby zostać odczytywa-

ne, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jako prze-

jaw zaburzenia psychicznego bohatera, wewnętrz-

na walka popędów. Co jednak z odczuciem „wa-

hania”, owego hésitatation wobec wydarzeń, pod-

kreślanego przez Todorova? Tzetvan Todorov 

wskazuje, iż fantastyczność to także odczucie nie-

pewności, doświadczane poprzez czytelnika w 

trakcie lektury wobec zdarzeń, które umykają ra-

cjonalnemu wytłumaczeniu. Powstałe z biegiem 

akcji zdarzenia przestają podlegać prawom rzą-

dzącym światem rzeczywistym, a ich rozwój wi-

nien właśnie powodować to odczucie dziwności, 

obcości, a nawet strachu, co akcentuje także H. P. 

Lovecraft. Jeśli spojrzeć na opowiadania Cortazara 

pomijając pryzmat psychoanalizy, jego historie 

mogą rzeczywiście budzić owo odczucie, gdyż 

opisują stany pozostające w nieświadomych war-

stwach naszej psychiki, obce z punktu widzenia 

zdrowego człowieka. Z perspektywy postaci, tym 

bardziej, zdziwienie oraz niepewność zostają osią-

gnięte. W zależności od typu opowiadania, czy na-

leży ono do grupy obrzędów, gier lub przejść, bo-

hater staje się coraz to bardziej świadomy dziwno-

ści sytuacji, w której się znalazł.  

Idąc dalej za sugestią, jakoby fantastyczność 

literacka odpowiadała zaburzeniu psychicznemu, 

możemy zgodzić się z przekonaniem, iż Cortázar 

próbował w swoich opowiadaniach dotknąć sedna 

rzeczywistości, odkryć prawdę dotyczącą stanów 

psychiki20. Cortázar oddala się od klasycznych 

teorii głoszących, iż za fantastyczne możemy 

uznać jedynie te opowiadania, w których pojawia-

ją się nadnaturalne siły, magiczne postacie czy 

niesamowite wydarzenia. Biorąc za miarę trady-

cyjny podział literatury fantastycznej, klasyfikują-

cy utwory fantastyczne jako: bajki, opowieści gro-

zy czy science-fiction, nie możemy dokonać owej 

klasyfikacji względem twórczości Argentyńczyka. 
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Z tego też względu, Jaime Alazraki wprowadził 

termin neofantastyki21, charakteryzującej od tej 

pory prozę, której zadaniem nie jest klasyczne 

straszenie czytelnika, zabawa z nim w celu wywo-

łania emocji, ale raczej próba przeniknięcia rze-

czywistości. W perspektywie psychoanalizy było-

by to przenikanie ludzkiej osobowości, a także 

próba uświadomienia procesów, jakie towarzyszą 

walce toczonej miedzy świadomymi i nieświado-

mymi elementami naszej psychiki, a która prowa-

dzi do powstania konfliktu wewnętrznego. Rze-

czywistość reprezentowałaby wówczas świadome 

elementy ludzkiej psychiki, a z kolei wątek fanta-

styczny odpowiadałby pierwiastkom nieświado-

mym, ukrytym popędom, które pragną zostać za-

spokojone. W ten sposób dochodzimy do stwier-

dzenia, iż niesamowitość jest efektem „ujścia” 

wewnętrznych popędów, bądź też konfliktu, który 

został stoczony na drodze do jego osiągnięcia. 

Konflikt bowiem powstaje w momencie, gdy libi-

do zostaje pozbawione możliwości zaspokojenia, 

napotyka opór. Opór, czy też bariera, może być 

rozumiana jako sztywna rzeczywistość, hamująca 

to, co nieświadome a zarazem fantastyczne. Prze-

łamując barierę, uzyskujemy efekt cudowności, a 

zarazem dochodzi do wtargnięcia nieświadomych 

sił psychiki. Przenikanie rzeczywistości, poznawa-

nie prawdy o stanach ludzkiej psychiki poprzez 

opowiadanie fantastyczne miałoby tym samym 

charakter psychoanalityczny. Fantastyczne okazują 

się bowiem wewnętrzne konflikty popędów, na 

które normalnie nie ma miejsca w zdroworozsąd-

kowym świecie, rządzonym przez racjonalne siły.  

 Powracając na koniec do opinii M. V. Llo-

sy, jakoby fantastyka Cortazara była „nieprzemy-

ślaną rzeczywistością”, można by było również za-

łożyć, iż pochodzi ona z nieświadomości. Freud w 

jednym ze swoich tekstów Pisarz a fantazjowanie 

zwraca uwagę, iż twórczość literacka jest przedłu-

żeniem dziecięcych zabaw i przypomina sen na 

jawie22. Pozwala tym samym na zaspokojenie 

ukrytych pragnień człowieka-pisarza. Uprawianie 

literatury przypominałoby wówczas fantazjowanie, 

ucieczkę od rzeczywistości w głębię nieświado-

mych stanów psychiki. Podobnie Cortázar odnosił 

się do samego aktu tworzenia opowiadania. Jego 

genezę wywodził ze stanów neurotycznych, w któ-

rych opowieści spadają na swych twórców, a któ-

rzy muszą się od nich uwolnić. Wewnętrzny popęd 

pozbycia się opowiadania, w momencie zrealizo-

wania, dostarcza przyjemności. Akt ten przypomi-

na mu „zrzucenie z siebie ohydnego robaka”23, 

który z kolei dla innych może przyjąć postać kró-

lika. Fantazjowanie, w tym przypadku, tworzy na-

szą kulturę, tę samą która odpowiada za nasze 

cierpienia, jak podkreślał Freud. Zaburzenia ner-

wowe, obecnie nazywane także chorobami cywili-

zacyjnymi, wynikają z życia w obrębie społeczeń-

stwa i kultury. Są elementem naszej rzeczywisto-

ści, tej, którą Cortázar próbował badać poprzez 

dziecięcą zabawę, jaką jest fantazjowanie. 
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