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Wstęp

Celem tej pracy jest próba psychologicznej analizy osobo
wości Słowackiego, w  oparciu o jego u tw ory  dram atyczne. Przez 
osobowość rozum ie się tu  całościową, dynamiczną, uw arunko
w aną przez organizm i środowisko organizację życia psychicz
nego jednostki, dzięki k tórej sposób działania człowieka odzna
cza się względną stałością.

Przeprow adzenie psychologicznej analizy oznacza tu  — na
przód — w yodrębnienie w utw orach dram atycznych tem atów  
wspólnych, czy wątków; następnie — ustalenie w  tych w ątkach 
natrę tn ie  narzucających się obrazów, charakterystycznych cech 
m yślenia, czucia, działania bohaterów; wreszcie dostrzeżenie 
w tym  m ateriale  tego, co ujaw nia i pozwala określić osobowość 
autora: to dostrzeżenie im plikuje aspekt in terp retacy jny . In te r



pretacja  opiera się na dw u założeniach: pierw szym  założeniem 
jest stw ierdzenie, że człowieka poznaje się po jego w ytw orach 
działalnoiściowych; drugie założenie suponuje, że procesy po
znawcze ujaw nione w obrazach w yobraźni oraz w konstruk 
cjach m yślowych dostarczają m ateriału , k tó ry  pozwala ocenić 
osobowość człowieka.

Pierw sze założenie jest podstaw ą к na jakiej opierają się 
współczesne m etody diagnostyki osobowości — obserwacji, ba
dań testowych, analizy wytw orów  (2 0 , 28).

D ruga hipoteza, wespół z pierw szą jest podstaw ą (obok teorii 
projekcji) p rak tyk i m etod projekcyjnych (2, 7, 24a). M etody pro
jekcyjne badają w ytw ory  w yobraźni oraz konstrukcji myślo
wych na podstawie oceny i in te rp re tac ji strony  form alnej i stro 
ny  treściow ej tych w ytworów dostarczają inform acji o osobo
wości człowieka.

Tu przy ję te  zadanie dla analizy psychologicznej jest odm ien
ne od zadania analizy czysto literackiej i językoznawczej. H isto
ryk  litera tu ry , językoznawca bada twórczość autora, określając 
s truk tu rę , ilość elem entów, powinowactwo ze znanym i obrazami 
i sposobami ekspresji innych pisarzy, ogólnym dorobkiem  k u l
tu ry . Na przykład Stefania Skw arczyńska 2 ustaliła  w twórczości 
Słowackiego kilkadziesiąt persew erujących obrazów pod kątem  
ekspresji i w iązań ew olucyjnych (między innym i głowy ściętej, 
palącego się człowieka, dziewczyny z harfą, śmierci). B o lesk i8 
w skazuje na przenośnie i sposoby obrazow ania Słowackiego, 
S py tkow sk i4 — podkreśla barw y, kształty , ruch  (w K rólu 
Duchu).

г Super D. E.: O biektyw ne podejście do m etod badania osobow ości, 
P sychol. W ych., 1962, V, 1, 4'— 19.

2 Skw arczyńska S.: E w olucja obrazów  u S łow ackiego, Ossolineum , 
L w ów , 1925.

3 B oleski A.: W sferze w yobraźni poetyckiej Juliusza S łow ackiego, 
Łódź, 1960.

4 Spytkow ski I.: B arw y, kształty  i ruch w  Królu Duchu, K ra
ków , 1936.



W pracy obecnej dla dokonania analizy psychologicznej za
stosowano klucze in te rp re tacy jne  (odnoszące się do treści 
w yobrażeń bez oceny ich form alnej struk tu ry ) m etod pro jek
cyjnych W artegga (6 ), M urray’a (29), Rorschacha (7) oraz nie
k tó re  pojęcia z psychologii rozwojowej i klinicznej. Techniki 
projekcyjne zakładają, że człowiek rzu tu je  w sposób nieśw ia
dom y swoje własne uczucia, postawy, potrzeby na innych ludzi 
lub na zdarzenia i sytuacje. Stosowanie technik projekcyjnych 
do badania osobowości polega na obserw acji zachowania czło
wieka, lub analizie jego wypowiedzi podczas działania bodźców 
lub w sytuacjach, k tóre są bliżej nieokreślone, wieloznaczne, nie 
„w ym uszają” określonych odpowiedzi i pozw alają się dowolnie 
„ in terpretow ać”. P rzy  stosowaniu testu  Rorschacha takim i w ie
loznacznymi bodźcami są czarno-białe i barw ne plam y, na które 
badany patrzy  i mówi „co widzi”. W teście W artegga podaje się 
arkusz z w ieloznacznym i zaczątkam i rysunków  z prośbą o ich 
dokończenie. W teście T. A. T. eksponuje się przed badanym  
szereg fotografii, k tó re  przedstaw iają różne wieloznaczne sy
tuacje. Badany, tworząc na tem at tych  sy tuacji opowiadania, 
rzu tu je  na nie w  sposób nieświadom y w łasne cechy osobowości.

Klucze in terp re tacy jne  i p rzy jęte  pojęcia pozwalają „przeło
żyć” obrazy persew erujące w w yobraźni Słowackiego i u trw a
lone w  utw orach dram atycznych na język objawów cech osobo
wości samego autora 5.

Podstaw ą in terp re tacy jną  analizy psychologicznej tu  doko
nanej są pojęcia psychologii osobowości klinicznej i  rozwojowej.

Na w stępie rozw ażym y pokrótce spraw ę prawdziwości oraz 
w iarygodności psychogram u osobowości Słowackiego nakreślo
nego w mej pracy  — na podstaw ie analizy utw orów  dram atycz
nych. Dla rozstrzygnięcia spraw y należy wziąć pod uwagę 
2 k ry te ria  spraw dzające.

Pierw szym  jest poprawność metodologiczna analizy. Zgod
ność z założeniami i schem atam i in terpretacyjnym i. Zgodność

5 Przykłady interpretacji i oceny om ów iono w  dalszej części n in iejszej 
pracy.



tę  można sprawdzić, ponieważ analiza jes t prowadzona „przed 
oczyma” czytelnika.

D rugim  k ry terium  jest zgodność w yników analizy z tym , co 
o osobowości Słowackiego wiadomo na podstaw ie innych metod 
badania — psychoanalitycznych Bychowskiego (9) i biograficz
nych K leinera s, Sawrym owicza 7, H ertza 8.

Porów nań tych dokonano, zestawiając psychogram y osobo
wości Słowackiego uzyskane w obecnej pracy z psychogram am i 
ustalonym i na podstaw ie prac Bychowskiego, Hertza, K leinera, 
Sawrym owicza.

Jak  zaznaczono w ty tu le, bierze się tu  pod uwagę utw ory 
dram atyczne, ponieważ stanow ią one zw arte „próbki treści 
w yobrażeniow ych”, gdzie persew erują i tem aty, i określone 
schem aty postaci. Słowacki pisał u tw ory  dram atyczne praw ie 
przez całe życie: — pierw szy utw ór — „M indowe” ukończył m a
jąc lat 20, a „Sam uela Zborowskiego” —■ na 4 lata  przed śm ier
cią. Okolicznością nie bez znaczenia jest fakt, że u tw ory  d ram a
tyczne można przez analogię potraktow ać jako opowiadania, 
protokóły badań uzyskiw ane w m etodzie projekcyjnej M urray ’a 
Т. А. Т., co uspraw nia psychologiczną analizę. Taki sposób tra k 
tow ania tem atu  jest pierwszą w Polsce próbą badania osobo
wości pisarza przez ograniczenie psychologicznej analizy do m a
te ria łu  — wytw orów  działalności twórczej, bez sięgania do bio
grafii, wspom nień współczesnych, opracowań i dokum entów  9.

Treść kolejnych rozdziałów całej pracy o Słowackim jest 
następująca:

Rozdział I omawia wartość źródeł poznania osobowości a r ty 
sty: biografie, autobiografie, dzienniki, wspom nienia i przekazy 
współczesnych, w ytw ory  działalności twórczej oraz adekw at

6 K leiner J.: S łow acki, w yd. Poligrafika, 1947, II.
7 Saw rym ow icz E.: Juliusz S łow acki, W iedza Pow szechna, W ar

szaw a, 1966.
8 H ertz P.: Portret S łow ackiego, PIW , 1950, II.
9 U stalen ie psychogram ów  na podstaw ie b iografii służy n ie  analizie, 

a spraw dzeniu jej w yników .



ności problem u in te rp re tac ji inform acji o życiu psychicznym. 
W yróżniono cztery  sposoby in te rp re tac ji życia psychicznego 
artysty : in terp re tac je  oparte na pojęciach psychiatrii i neurolo
gii, in terp re tac je  psychoanalityczne, in terp re tac je  psychograficz- 
ne, in terp re tac je  oparte  na pojęciach psychologii osobowości.

W rozdziale II zamieszczono analizę pojęcia osobowości, opis 
takich elem entów s tru k tu ry  osobowości, jak  potrzeby psychicz
ne, postawy, jaźń, reakcje emocjonalne, reakcje frustracy jne  
i m echanizm y obronne — projekcji, tłum ienia, racjonalizacji, 
reakcji upozorowanych, regresji.

Rozdział III zawiera założenia, na jakich opiera się psycho
logiczna analiza utw orów  dram atycznych, omawia kolejne sta
dia analizy utworów:

a) w yodrębnienie w każdym  utw orze dram atycznym  określo
nych tem atów  i cech osobowości głównego bohatera,

b). ustalenie wspólnej tem atyki dla wszystkich utworów d ra 
m atycznych,

c) ustalenie wspólnych cech czucia, m yślenia i działania głów
nych bohaterów,

d) ustalenie kluczy i sposobów psychologicznej in te rp re tac ji te
m atyki i cech osobowości głównych bohaterów  utworów 
dram atycznych.

Rozdział IV obejm uje analizę 10 wyodrębnionych tematów:, 
bogactwa, degeneracji ciała, księdza, m akabrycznych wizji, męki 
i to rtu r człowieka, postaci fantastycznych, refleksji nad sensem 
życia i działania, uśm iercania człowieka, szlachetnych czynów, 
zdrady.

Rozdział V i VI zawiera analizę postaci głównego bohatera: 
jego rolę —  kim  jest, jaką funkcję pełni, czym się zajm uje; jego 
czyny — główny bohater walczy, zabija, podróżuje, wypowiada 
dużo refleksji, próbuje popełnić lub popełnia samobójstwo, jest 
więziony, ginie tragicznie; oraz potrzeby psychiczne i m otyw y 
działania głównego bohatera —■ wahliwość i am biw alencje dą
żeń, brak  poczucia sensu życia, am bicja i dążenie do znaczenia, 
agresywność , b rak  jasnych i w yraźnych celów działania.



Jako typowe objaw y uczuć i postaw głównych bohaterów  
ustalono: brak  em ocjonalnej stabilizacji, przew agę nastro jów  
obniżonych — sm utku, lęku, niepokoju, przeżyw anie uczuć ste- 
nicznych i astenicznych. Postaw ę wobec siebie głównych boha
terów  cechuje aprobata i jednocześnie b rak  aprobaty, poczucie 
winy, krytycyzm , a więc cechują ich w ew nętrzne konflik ty  
i słabość jaźni. Postaw ę wobec płci przeciw nej — bierność, za
hamowanie, izolacja. W działaniu głównych bohaterów  w ystę
pują  m echanizm y obronne: tłum ienia, ucieczki, racjonalizacji, 
reakcji upozorowanych.

Na treść ostatniego VII rozdziału pracy składa się: najpierw  
ustalen ie psychogram u osobowości Słowackiego w oparciu o w y
niki psychologicznej analizy; dalej —■ opis i in te rp re tac ja  psy
chogram u; wreszcie — spraw dzenie wiarygodności psycho
gram u.

W artyku le  tym  znajdą się uw agi o zagadnieniu źródeł i in 
te rp re tac ji inform acji o życiu psychicznym  artysty , przykłady 
psychologicznej analizy tem atyki i postaci głównego bohatera 
utw orów  dram atycznych, kró tk ie omówienie podstaw  psycholo
gicznej analizy utw orów  dram tycznych Słowackiego oraz szerzej 
przedstaw ione ustalenie, in te rp re tac ja  i spraw dzenie psychogra
m u osobowości Słowackiego jako au tora  utw orów  dram atycz
nych.

" I. Problem źródeł i interpretacji informacji o życiu psychicznym
artysty

Są tu  dw a zagadnienia szczególnie in teresu jące psychologa: 
źródła poznania osobowości a rty s ty  oraz in te rp re tac ja  inform a
cji o życiu psychicznym.

Do źródeł należą biografie, autobiografie, dzienniki, listy, 
wspom nienia i przekazy współczesnych, dokum enty, twórczość. 
Najczęściej te  źródła nie dostarczają obiektywnego m ateriału: 
już to z braku  fachowości biografów; już to  — z przesadnej ten 
dencji do in terpretow ania  faktów; już to — z powodu niedobra
nia właściwego języka.

Lepszym  źródłem poznania psychiki a rty s ty  są autobiogra-



fie. Chociaż analizujący autobiografie psycholog m usi liczyć się 
z tym , że w najlepszym  w ypadku arty sta  podaje fakty , k tóre 
jem u w ydają się najw ażniejsze, ze względu na własną obronę, 
apologię, propagowanie głoszonych poglądów estetycznych, poli
tycznych, światopogolądowych oraz ze względu na w łasne urazy, 
kom pleksy 10.

Za stosunkowo obiektyw ne źródła poznania życia psychicz
nego a rty s ty  uznaje się dokum enty, dzienniki i twórczość a rty 
sty. Zwłaszcza dorobek twórczy przedstaw ia pozytyw ną w artość 
i ta  wartość spraw iła, że zaczęto go w ykorzystyw ać szerzej od 
drugiej połowy dziew iętnastego wieku, a system atycznie 
w  ostatnich dziesięcioleciach. K orzystanie z analiz twórczości 
a rty s ty  dla poznania psychiki a rty sty  — stało się możliwe po 
intensyw niejszym  rozwoju psychiatrii, psychologii eksperym en
talnej, a później pojaw ieniu się hipotez psychologii głębinowej.

P r o b l e m  i n t e r p r e t a c j i  d a n y c h  o ż y c i u  
p s y c h i c z n y m  a r t y s t y

Problem  in te rp re tac ji danych o życiu psychicznym  artysty  
m ożna rozpatryw ać conajm niej z dwóch punktów  widzenia. Po 
pierw sze od strony  schem atu in terpretacyjnego czy klucza oce
niającego zjaw iska psychiczne, następnie od strony  w yniku, 
a m ianowicie w czym tkw i odrębność osobowości artysty .

Istn iejące sposoby in terpretacji, schem aty porządkow ania 
m ateriału , klucze poznania psychicznego można spróbować uło
żyć w cztery  grupy:

a) in te rp re tac je  oparte na pojęciach psychiatrii i neurologii,
b) in te rp re tac je  oparte  na pojęciach psychologii głębinowej,

zwłaszcza psychoanalizy,
c) in terp re tac je  psychograficzne,
d) in terp re tac je  oparte na pojęciach psychologii osobowości.

i® N ietzche F.: Ecce Homo, tł. L. S taff, wyd. M ortkowicz, W ar
szaw a, 1911.



I n t e r p r e t a c j a  b a d a n i a  ż y c i a  p s y c h i c z n e g o  
a r t y s t y  w o p a r c i u  o p o j ę c i a  p s y c h o l o g i i

o s o b o w o ś c i

Zastosowanie pojęć psychologii osobowości do badania ży
cia psychicznego a rty sty  ma m iejsce od niedaw na, bo dopiero 
w ostatnich dziesięcioleciach.

P rzy  determ inow aniu pojęcia osobowości, poszczególni auto
rzy  operują wyrażeniam i: motyw, popęd, postawa, potrzeba, 
typ, jaźń, dynam izm  psychiczny, determ inan ta  psychiczna, m e
chanizm  obronny, emocjonalność, uraz, kompleks, zaham owanie, 
postaw a uczuciowa. A oto kilka opracowań charakterystycz
nych, ilustru jących  ten sposób podejścia do oceny życia psy
chicznego artysty .

In teresujące opracowanie znajduje się u psychologa Mac 
C urdy (10, 11). Mac C urdy zakłada w swoich pracach o D. H. L a- 
w arence, o Charlocie i Emilii Bronté, Szekspirze, że lite ra tu ra  
powieściowa i dram atyczna jest projekcją osobowości arty sty , 
a analiza dzieł z tej dziedziny daje wgląd w osobowość, k tóra 
je w ytw orzyła. Przez obliczenie na przykład stron, na jakich 
główni bohaterowie H. i E. Bronte w ystępują oraz zarejestro
wanie tego, co mówią, m yślą i czują, można ustalić h ierarchie 
postaw  uczuciowych tych autorek.

Oceniając osobowość L aw arence’a, Mac C urdy poddał anali
zie 13 utw orów  tego pisarza. W ydzielił najp ierw  kilka typów  
bohaterów  w zależności od ich sposobu zachowania, m yślenia 
i działania: typy  bohaterów  o ciemnej karnacji, u k tórych zaak
centow ane jest w yraźnie życie seksualne i uczuciowe oraz typy  
o jasnej karnacji, k tóre działają w dziedzinie przem ysłu, spo
łecznej i ekonomicznej. U tych typów  da się ustalić skalę w ar
tości, będących podstawą postępowania, a takim i wartościam i 
są: miłość, pieniądz, wiedza; a dalej — skalę typów  związku 
łączącego poszczególnych bohaterów, na przykład tró jką ty  m ał
żeńskie.

Zdaniem  Mac C urdy’ego w tragedii łatw iej u jaw niają  się 
charakterystyczne cechy osobowości autora.



Przykładem  nieco innej m etody są badania A. Roe, dotyczące 
związku osobowości a rty sty  i jego pracy. A utorka badała 20 
współczesnych sław nych m alarzy am erykańskich. W pracy tej 
zastosowała m etodę testów  projekcyjnych, wyw iadu i analizy 
twórczości. Roe stw ierdza we wnioskach, że artyści nie różnią 
się niczym  isto tnym  od innych ludzi (39).

P racą o podobnym charakterze do badań Mac C urdy’ego jest 
rozpraw a Mac A lbrechta (3) poświęcona analizie twórczości J u 
liana Greena. Mac A lbrecht wychodzi z założenia, że twórczość 
G reena jak każda poważniejsza twórczość pisarza, jest rodzajem  
autobiografii. Działalność twórcza jest pracą wyobraźni, a w y
niki tej pracy można badać takim i sam ym i metodami, jakie sto
su je  się w psychologii klinicznej do badania osobowości — to 
znaczy drogą analizy treści w yobrażeń (metoda M urray’a Tem a- 
tie A pperception Test). A utor ustalił k ilka psychologicznych 
motywów, „m om entów ” projekcji osobowości G reena w jego 
książkach.

Ju lian  Green m iał odznaczać się silnym i Stanami lękowymi, 
zwłaszcza lękiem  przed śmiercią, tendencjam i hipochondrycz
nymi, silnym  poczuciem winy, częstymi konfliktam i, zbytnią za
leżnością od m atki, poczuciem osamotnienia, ucieczką od niektó
rych  form  społecznego życia.

Zbliżone do poprzednich są zabiegi takich psychologów, jak 
M ielczarska (28), Jakab  (20) — coraz częściej sięga się do analizy 
utworów, na przykład treści nie dokończanych zdań, analizy ry 
sunku, analizy m alarstw a psychicznie chorych, analizy w łasno
ręcznie pisanych życiorysów. Tak więc psycholog może wyko
rzystyw ać m etody współczesnej psychologii osobowości, zwłasz
cza niektóre zabiegi m etod projekcyjnych, jak T. A. T., Ror
schacha, W artegga dla ustalenia cech życia psychicznego pisa
rza  na podstaw ie jego twórczości.

K onkluzja powyższa — na pierw szy rzu t oka — nie harm o
nizuje z takim  stanem  rzeczowym: wiele m ateria łu  w  twórczości 
literackiej nie ma charakteru  bezpośredniej czy symbolicznej 
pro jekcji osobowości, ale pochodzi z naśladow ania innych wzo



rów, ulegania modzie literackiej, czerpania z tak  zwanego ogól
nego kulturalnego dorobku ludzkości. Otóż przy głębszej ana
lizie da się wykazać, że pisarz, ulegając naciskom i przyjm ując 
określone wartości, idee', akceptuje te m om enty, k tóre w jakiś 
sposób odpowiadają jego osobowości, zaspakajają psychiczne po
trzeby, ugruntow ują postawy, angażują uczucia. Tak więc pro
duk ty  wyobraźni w yrażają osobowość nie wprost, ale w form ie 
zamaskowanej, często symbolicznej. To zam askowanie odkryw a 
się przy  pomocy skonstruowanego klucza, k tó ry  pozwala treść 
w yobrażeń zinterpretow ać i przełożyć na język objawów i cech 
osobowości. Takim  kluczem  są m etody projekcyjne, zwłaszcza 
Them atic A pperception Test (T. A. T.) Rorschacha, W artegga 
(6 , 7, 29) w raz z odpowiednim schem atam i in terpretacyjnym i.

II. Przykłady psychologicznej analizy utworów dramatycznych
Słowackiego

M ateriałem  analizy jest 14 utw orów  dram atycznych Słowac
kiego: 1) Mindowe; 2) M aria S tuart; 3) K ordian; 4) H orsztyń- 
ski; 5) Balladyna; 6) Mazepa; 7) Lilia W eneda; 8) B eatrix  
Cenci; 9) Fantazy; 10) Ksiądz M arek; 11) Sen sreb rny  Salomei; 
12) Książe n iez łom ny11; 13) Zawisza Czarny; 14) Sam uel Zbo
rowski.

Ograniczono się wyłącznie do utw orów  dram atycznych zu
pełnie zakończonych, ze względów metodologicznych. U tw ory 
dram atyczne Słowackiego stanow ią, z psychologicznego punktu  
widzenia, zw arte całości, w których wyraziście ry su ją  się posta
cie, ich w zajem ne związki, działania, przeżycia.

U tw ory dram atyczne są więc względnie jednolitym i zespo
łam i treści wyobrażeniowych, dających wgląd w psychikę autora 
na przestrzeni całego życia człowieka dorosłego.

Punk tem  wyjścia dla psychologicznej analizy utw orów  d ra

P  Ten utwór dram atyczny jest dow olnym  tłum aczeniem , a w łaściw ie  
tw órczym  opracow aniem  tem atu  Calderona; opracow anie tak ie  dostarcza  
„okazji” do projekcji w łasnej osobow ości.



m atycznych Słowackiego będzie ustalen ie charakterystycznej 
dla tych utw orów  tem atyki oraz wspólnych rysów działania 
i zachowania się głównych postaci.

T e m a t y k a  u t w o r ó w  d r a m a t y c z n y c h  
S ł o w a c k i e g o

Nie ma jasnego k ry te rium  dla w yróżnienia charak tery 
stycznego „tem atu” , w ątku. P rzy  analizie utw orów  dram atycz
nych posługuję się określeniem  tem atu  jako pew nej charak te
rystycznej, m ającej wspólne elem enty  całości obejm ującej dzia
łania bohaterów, ich przeżycia oraz zespoły używ anych przez 
au tora  obrazów, z w arunkiem , że wspom niane całości pojaw iają 
się w  utw orach stosunkowo często, lub są opisane ze szcze
gólną ekspresją.

Każdy utw ór dram atyczny Słowackiego zaw iera k ilka cha
rak terystycznych  tem atów . Oto przykłady  w ątków  tem atycz
nych k ilku dram atów :

M a r i a  S t u a r t

I. Tem at zdrady: M aria S tuart zdradza swój lud. I, 153— 154. 
Rizzio zdradza króla H enryka. I, 300-—330. Królowa zdradza 
męża, nam aw ia Botwella do zabójstwa. IV, 65—82.

II. Tem at bogactwa: Nick żali się, że jest źle opłacany, 
I, 207—234. Rizzio obdarow uje klejnotam i astrologa. II, 78— 90. 
Astrolog próbuje w ytw arzać złoto. II, 95— 104.

III. Tem at m akabryczności: K ról H enryk przeżywa męczące, 
m akabryczne wizje. I, 237— 242, III, 62— 71. M aria S tu a rt prze
żywa m akabryczne w izje po zabójstw ie króla. V, 217— 252.

IV. Tem at szlachetnych czynów: M orton chce się poświęcić 
za króla. I, 261— 264.

V. Tem at uśm iercania człowieka: Douglas zabija Rizzia. III, 
291— 297. Opis konania i śm ierci Nicka. IV, 307— 324.



B e a t r i x  C e n c i

I. Temat uśmiercania człowieka: B eatrix  zabija ojca. I, 192— 
198. Giani zabija brata. IV, 123— 131. G aini popełnia samo
bójstwo. V, 330— 348.

II. Tem at makabryczności: Obraz odrąbanej głowy Beatrix.
I, 255— 265.

III. Temat męki i tortur człowieka: T ortu ry  m atki i Fabry- 
cego Cencich w zam ku Anioła. III, 281—292.

IV. Temat postaci fantastycznych: Postacie wiedźm  furii, 
k tó re  widzą bohaterowie. I, 18—28, 75— 91, 209— 254; II, 19— 42, 
290—313; V, 260—267.

V. Temat zdrady: N egri zdradza zaufanie Beatrix, przepro
wadza in trygi, aby ją zgubić. II, 275—285. W ydaje rodzinę Bea
trix  sądowi. III, 1— 5.

VI. Temat kazirodczej miłości: Ojciec Cenci kocha córkę ka
zirodczą miłością. I, 1— 9.

VII. Temat księdza: Postać księdza Negri.

F a n t  a z y

I. Temat szlachetnych czynów: M ajor poświęca m ajątek  i ży
cie dla szczęścia Ja n a  i Diany. V, 164— 167, 187— 190.

II. Temat uśmiercania człowieka: Śmierć M ajora. V, 164— 
166, 340— 349.

III. Temat bogactwa: Opisy kontrak tów  finansowych, kon
trak tów  ślubnych, gdzie porusza się głównie spraw y finansowe.
II, 284—291; IV, 175— 180; V, 308—318.

IV. Temat męki i tortur człowieka: Opis ucisku cara. I, 140— 
158; II, 86— 87. S trzelanie z łuku. II, 63— 65; IV, 113— 128.

Po w yodrębnieniu w ątków  tem atycznych we wszystkich 14 
dram atach, tak, jak  to ukazują zamieszczone przykłady, ułożono 
poszczególne w ątki z każdego dram atu  we wspólne grupy. 
W ten  sposób została ustalona tem atyka utw orów  dram atycz
nych, jako pewnych charakterystycznych całości, p rzew ijają
cych się przez twórczość na podobieństwo tem atu  w  utw orze 
m uzycznym. W utw orach dram atycznych Słowackiego w yróż-



niłem  10  charakterystycznych tem atów: 1) tem at bogactwa;
2) tem at degeneracji ciała; 3) tem at księdza; 4) tem t m aka
brycznych wizji; 5) tem at m ęki i to rtu r  człowieka; 6) tem at 
postaci fantastycznych; 7) tem at refleksji nad sensem  życia 
i działania; 8) tem at uśm iercania człowieka; 9) tem at szlachet
nych czynów; 10) tem at zdrady.

Na tym  m iejscu zamieszczam jako ilustrację  jedynie tem at 
degeneracji ciała oraz tem at szlachetnych czynów.

2) Tem at degeneracji ciała
Tem at ten  obejm uje opisy chorób somatycznych, obłąkania, 

ślepoty, kalectw a. W ystępuje w  9-ciu utw orach dram atycznych: 
Mindowe: Ślepota, postać ślepej m atki Mindowe, Regendy. Cho
roba i obłąkanie Aldony. V, 40—80; K ordian: Obłąkanie, ka
lectwo, obłęd. Opis szpitala psychicznie chorych, obłęd K or
diana. III, sc. VI. Garbus — widok garbusa na ulicy w  tłum ie. 
III, 55— 72; Horsztyński: Ślepota, postać ślepego H orsztyń- 
skiego. Obłąkanie — halucynacje Szczęsnego. V, 125— 155. 
Objawy obłąkania Sforki. V, 70—80. K arzeł — postać karła, 
błazna hetm ana; Lilia W eneda: Ślepota — postać ślepego 
starca Derwida; B eatrix  Cenci: G arbus — postać garbusa Ne
gri; Ksiądz M arek: Obłąkanie, objaw y obłąkania Kossakow
skiego. II, 382—383, 614— 615; Sen srebrny  Salomei: Obłąkanie, 
objaw y zakłócenia równowagi psychicznej Leona. IV, 456—463; 
Sam uel Zborowski: Obłąkanie, „naw iedzenia” Eoliona. I, 1— 10, 
II, 1—64; Zawisza Czarny: Ślepota —  postać ślepego starego 
dziada Filistyna.

9) Tem at szlachetnych czynów
Na tem at ten składają się opisy w alk w  obronie wolności 

ojczyzny, sprawiedliwości, poświęcanie siebie dla ratow ania 
innych, poświęcanie siebie dla ratow ania honoru kobiety, 
ojczyzny:

M aria S tuart: Poświęcenie się za króla. M orton w yrażą 
pragnienie poświęcenia się dla króla H enryka, I, 261—264; H or
sztyński: Obrona wolności ojczyzny. H orsztyński walczy z Mo
skalam i. Jasiński walczy z Rosjanam i, zdobycie W ilna. V, 178—



196; Balladyna: W alka o sprawiedliwość. K irkor walczy prze
ciwko uzurpatorow i do tronu, zabija ty rana  Popiela. III, 125— 
128, IV, 120— 142; Mazepa: Poświęcenie siebie dla honoru ko
biety. Mazepa daje się zamurować, nie zdradzając swej obec
ności w  sypialni Amelii. IV, 206— 226; Lilia Weneda: Lilia na
raża się na śmierć i w końcu ginie, chcąc zdobyć harfę  i ratu jąc  
ślepego ojca. IV, 360—391, V, 45—54; Beatrix Cenci: B eatrix  — 
poświęcenie siebie dla ratow ania kobiety. G iani popełnia zbrod
nię dla ratow ania B eatrix  i daje się uwięzić. V, 303— 322; Fan- 
tazy: Poświęcenie życia i m ają tku  dla szczęścia innych — m a
jo r popełnia samobójstwo, oddaje swój m ajątek , aby umożliwić 
m ałżeństwo ulubieńcowi Janowi. V, 164— 166, 340— 349; Ksiądz 
Marek: Poświęcenie siebie dla ojczyzny. Ksiądz M arek zachęca 
do w alki z Rosjanam i i naraża się na męki. II, 902—914; Książe 
niezłomny: Don Fernand poświęca siebie dla ratow ania w iary, 
aby nie oddać m iasta Ceuty. II, 467—519; Zawisza Czarny: 
Poświęcenie dla ojczyzny — Zawisza poświęca siebie dla dobra 
ojczyzny i króla, walczy z Tataram i. I, 1135— 1146, 1897— 1991.

Po ustalen iu  tem atyk i utw orów  dram atycznych Słowackiego, 
następny  e tap  stanow i analiza działania i przeżyć głównych po
staci dram atów , dla w yodrębnienia wspólnych cech działania 
i przeżyć.

P o s t a ć  g ł ó w n e g o  b o h a t e r a  u t w o r ó w  
d r a m a t y c z n y c h

W yróżnienie głównego bohatera  w  utw orach dram atycznych 
Słowackiego nie nastręcza zbyt wielkich trudności. Jest to po
stać, k tó rą  au to r jest najbardziej zainteresow any. Przedstaw ia 
dokładnie jej uczucia, m otyw y działania, postaw y. Postać ta  gra 
zazwyczaj główną rolę, wypow iada długie ty rady . Najczęściej 
jest to  postać ty tu łow a dram atu , a więc M indowe, M aria 
S tuart, Kordian, L ilia W eneda, Fantazy, Zawisza Czarny. Cza
sam i w ystępuje pew na kolejność bohaterów  — pierwszy, drugi, 
albo zm ieniają się m iejscami, jak  to zachodzi w  „M azepie” dla



dwu postaci — Zbigniewa i Mazepy; w  „Balladynie” — dla Bal
ladyny i K irkora; w „B eatrix  Cenci” — dla B eatrix  i Giani.

Główna postać może przedstaw iać skom pensowany lub subli
m acyjny obraz osobowości autora, może być uzupełnieniem  lub 
odrzuceniem  pewnych cech. N iekiedy dwie tendencje osobo
wości mogą być reprezentow ane przez dwie różne postacie, 
na przykład: dążenia budzące dezaprobatę, lęk, wyw ołujące 
poczucie w iny — przez tak  zw any „czarny charak te r”, a dąże
nia społeczne aprobow ane przez bohatera  pozytywnego.

Niekiedy autor kreując główną postać, identyfikuje się 
z osobą innej płci. U jaw nia on w ten  sposób część swojej osobo
wości. U mężczyzn może to być oznaką istnienia kom ponenty 
kobiecej, u kobiet — m ęskiej (29).

K ierując uwagę na główną postać, staw iałem  pytania: kim  
jest główny bohater, jaki jest typow y rodzaj jego działania, co 
nadaje  zachowaniu tej postaci energię i k ierunek, jakie żywi 
uczucia, jakie u jaw nia postaw y i m echanizm y obronne?

A oto przykłady działania i przeżyć głównych postaci:

M indowe — książę litewski. Walczy z Heidenrichem , knu je  
zdradę wobec Krzyżaków, siostrzeńca, ryw ala. I, 315—325, 
330—335. Zam iast działać, w ypow iada wiele refleksji, t łu 
maczy swoje racje, zam iary. I, 215—220, III, 120— 125. Do 
działania pobudza go żądza władzy, potęgi, bogactwa. III, 
110— 115, 175—210. Za najw ażniejsze wartości uznaje w ła
dzę, potęgę. II, 55—70. Postaw ę wobec m atki cechuje miłość, 
szacunek, życzliwość. II, 10—20, 40—50, V, 150— 165. Po
staw a Mindowe wobec kobiet i miłości u jaw nia sceptycyzm,, 
niechęć, ironię. II, 125.

Fantazy — jest hrabią, poetą. Przybyw a w konkury. I, 1—21.. 
W ykonuje przym usowe czynności. I, 267—275. Oświadcza 
się i dostaje kosza. I, 517—591. P róbuje popełnić samobój
stwo, w ypow iada przed tym  długie tyrady . V, 85— 154. Rezy
gnuje z m ałżeństw a i ze zdobywania kobiety. W działaniu 
k ieru je  się kaprysem , chęcią imponowania, m arzy m u się 
popełnienie samobójstwa, ofiarowanie m ajątku  pannie, w zru



szenie jej swoim widokiem  w trum nie. IV, 169— 188. Nie ma 
celu życia, brak  poczucia sensu życia. V, 85— 104. W ykazuje 
m echanizm y obronne ucieczki we wspom nienia, regresji 
w przeszłość. I, 231— 249. U jaw nia racjonalizację, reakcje 
upozorowane, pragnąłby miłości, mówi, że kupuje  żonę, I, 
254—274. Doznaje uczucia strachu. V, 72— 75. Zazdrości, 
złości się, że nie zwraca na siebie uwagi. I, 181— 185. Posta
wa wobec siebie dwubiegunowa, nie w ierzy w siebie. I, 187— 
197. To znów porów nuje się do daw nych Rzym ian — jest 
zbyt pew ny siebie. IV, 201— 203, II, 245— 248. Postaw a wo
bec miłości nieaprobująca, porzuca kochającą go kobietę. II, 
224—230. P ragnie uważać ją  za siostrę. V, 327—334. Jest 
b ierny  wobec kobiet, p ragnąłby  być zdobywany. W ypowiada 
o kobietach m yśli krytyczne, lekceważące. I, 35— 39, 451— 
455, 474—505. Je s t w yrachow any, odznacza się pobudliwością 
wyobraźni. I, 231—249. Przesądny — nosi am ulet. I, 390— 
393.

Ksiądz Marek — jest św iętym  księdzem. Czyni cuda. I, 303— 
311. Nam awia do w alki i obrony. I, 370—395. W alczy z Ro
sjanam i, dostaje się do niewoli. II, 710— 713. Głównym  mo
tyw em  jego działania jest apostolstwo, ocalanie serc, rozbu
dzanie w ludziach św iata ducha. II, 36—39, 5—7, III, 685— 
689. — W ykazuje objaw y „m anii w ielkości” — otrzym uje 
rozkazy od Boga, w łada piorunam i. III, 597— 700, II, 416— 
419. W ypowiada długie ty rady . Odczuwa litość dla ludzi. V, 
675— 684, ale i pogardę dla „m otłochu”. I, 135— 160. U jaw 
nia postawę bezkompromisowości, pewność siebie, przeko
nania o w łasnej wartości. I, 482—493. Poświęca się dla 
ojczyzny, domaga się od Boga sprawiedliwości. III, 650— 664. 
Uważa się za ducha wybranego, podnoszącego „całe stwo
rzen ie” . III, 670—674. W głoszeniu swoich praw d jest bez
kom promisowy, agresyw ny. II, 45—80.

N astępnym  etapem  pracy jest w łaściwa psychologiczna ana
liza utw orów  dram atycznych Słowackiego.



III. Podstawy psychologicznej analizy utworów dramatycznych
Słowackiego

Dokonać psychologicznej analizy utw orów  dram atycznych, 
wyodrębnionych tem atów  i zachowania głównych postaci, ozna
cza — zgodnie z przy jętym i założeniam i — dostrzeżenie w nich 
czegoś, co u jaw nia życie psychiczne autora, cechy i elem enty 
konsty tuujące s tru k tu rę  osobowości autora.

Analiza psychologiczna utw orów  dram atycznych polega na 
„przekładaniu” istniejących w utw orach dram atycznych treści 
(tem atyka, postać głównego bohatera) na inform acje o osobo
wości autora. P rzy  przyjęciu założenia, że u tw ory  dram atyczne 
są jedną z form  projekcji osobowości autora, mózna zastoso
wać do analizy sposoby „przekładania” używane w m etodach 
projekcyjnych. Można także zastosować inne klucze „przekła
dan ia” jakim i są stw ierdzenia psychologii rozwojowej, psycho
logii osobowości i psychologii klinicznej.

Do przyjęcia hipotezy projekcji upoważnia fakt, że m echa
nizm ten działa u każdego człowieka, a więc i u pisarza. Działal
ność tw órcza dostarcza szczególnie dobrych „okazji” dla działa
nia tego m echanizm u, ponieważ pom ysł utw oru, zarys fabuły, 
charak te r postaci są bodźcami wieloznacznymi, na  k tóre pisarz 
rzu tu je  w łasną osobowość. Stw ierdzenie, że twórczość jest 
jedną z form  projekcji osobowości jest dzisiaj praw ie powszech
nie przyjm owane. Oprócz psychoanalityków 12, p rzy jm ują tę 
hipotezę k ry tycy  literaccy, biografowie 13 oraz wielu psycholo
gów zajm ujących się problem atyką osobowości pisarza (3, 11).

Psychologiczna analiza utw orów  dram atycznych składa się 
z kilku „poziomów” in terpretacji. P ierw szy poziom — in te rp re 
tac ja  tem atyki i zachowania głównej postaci dostarcza szeregu 
niepowiązanych ze sobą inform acji o życiu psychicznym  Sło

12 M argoshes A., L ift S.: P rojective Im agery in Shakespeare..Journal 
of Proj. Techniques and Personality A ssessm ent, 30, 3, 1966, 290·—292.

13 K leiner J.: J. S łow acki. Poligrafika, 1947, w yd. II; Kossonoga N.: 
O sym bolice B alladyny. Jedność, K ielce, 1919.



wackiego. Inform acje te  zaw iera zamieszczona na dalszych stro 
nach tablica N r I i tablica N r II. Kluczem do uzyskania tych 
inform acji są schem aty in terp re tacy jne  m etod projekcyjnych 
T. A. T. (29), Rorschacha (7), W artegga (6 ) oraz ustalenia psy
chologii rozwojowej (19), osobowości (30) i klinicznej (21, 22).

W edług założeń m etod projekcyjnych jednostka rzu tu je  
swe świadom e lub nieświadom e popędy, uczucia, postaw y na 
zew nątrz. Bodźce w yzw alające projekcje życia psychicznego 
są w różnych m etodach różne.

W teście Rorschacha będzie to oglądanie bezbarw nych i róż
nokolorowych plam  i przekazyw anie tego, co badana osoba 
w  nich „widzi” (7).

W teście M urray’a T. A. T. bodźcem są wieloznaczne sytuacje 
przedstaw ione na fotografiach, na k tóre rzu tu je  się w łasne emo
cje, potrzeby, konflik ty  (29).

W teście W artegga rzutow anie odbywa się na wieloznaczne 
zaczątki rysunków , k tóre badana osoba m a narysow ać na 
specjalnych arkuszach (6).

Do analizy psychologicznej utw orów  dram atycznych Słowac
kiego zostaną w ykorzystane najogólniejsze „klucze” m etod pro
jekcyjnych, te, k tóre odnoszą się jedynie d o  a n a l i z y  
t r e ś c i  w y o b r a ż e ń ,  bez oceny form alnej strony wypo
wiedzi poszczególnych testów.

A więc w oparciu o klucz testu  Rorschacha można postawić 
pytanie, co oznaczają częste i rozbudow ane obrazy części ciała, 
tw arzy, oczu, krwi.

W edług Bohma oznaczałyby one m iędzy innym i skłonności 
hipochondryczne, „kompleks nadinteligencji”, pobudliwość emo
cjonalną (7, 54).

O czym świadczą obrazy pieniędzy, złota, klejnotów  i cały 
„Tem at bogactw a”. W edług in te rp re tac ji testu  W artegga ozna
czałoby to pragnienie potęgi, władzy, próżności, poczucie m niej
szej wartości (6 , 62).

Inną podstawę analizy psychologicznej są objaw y poszcze
gólnych cech zestawione przez M urray ’a. W oparciu o te zesta
wienia można dostrzec w bitw ach, ranach, zabójstwach i w al
kach bohaterów  utw orów  dram atycznych potrzebę agresywności



ich au tora  (23, 29), albo w m akabrycznych wizjach, męczących 
w yrzutach sum ienia głównych postaci, odbicie własnych we
w nętrznych konfliktów  (30, 189— 191).

W analizie psychologicznej zostaną także uwzględnione u sta 
lenia psychologii rozwojowej. Zgodnie z tym i ustaleniam i, te 
m at postaci fantastycznych, zmienność nastrojów  głównego bo
hatera  może być in terpretow ana jako objaw  infan ty lnych  po
staw  głównego bohatera, ponieważ takie reakcje i w ydarzenia 
są typowe dla okresu dzieciństwa i wczesnej młodości (H ur- 
lock — 19, Debesse — 12).

W edług hipotez psychologii klinicznej — u głównych boha
terów  — naw racanie m yślam i i w yobraźnią do okresu dzieciń
stwa, pragnienie bycia dzieckiem można in terpretow ać jako 
działanie regresji, a długie uspraw iedliw iające ty rad y  bohaterów  
jako przejaw  m echanizm u obronnego racjonalizacji (21, 22, 334).

Drugi poziom in terp re tac ji polega na przedstaw ieniu infor
m acji o życiu psychicznym  w oparciu o jakąś teorię osobowości, 
model przystosowania, schem at oceny, tak, aby stanow iły one 
powiązaną całość. Podstaw ą dla tego poziomu in te rp re tac ji 
w obecnej pracy jest „teoria” osobowości M urray ’a (30), p raca 
S tagner (40), K apłana i Barona (22), Jouarda  (21). „Całość’* życia 
psychicznego autora utw orów  dram atycznych została przedsta
wiona w postaci psychogram u (tablica N r III).

Trzeci poziom in te rp re tac ji dotyczy w zajem nych związków 
m iędzy poszczególnymi elem entam i s tru k tu ry  osobowości autora 
utw orów  dram atycznych, ustalonym i w psychogram ie. Podstaw ą 
dla tej in te rp re tac ji są prace M urray ’a (30), M aslowa i M ittel- 
m ana (26), Hurlocka (19, Debesse (12), S tagner (40), W allena (59).

IV. Ustalenie, interpretacja i sprawdzenie wiarygodności psy
chogramu osobowości Słowackiego jako autora utworów 

dramatycznych

Rozdział ten jest ostatnim  etapem  psychologicznej analizy 
i spraw dzianem  jej wyników. Jest to etap analizy, w k tórym  
rozproszone w poprzednich rozdziałach inform acje o życiu psy



chicznym  Słowackiego — w tym  rozdziale — będą stopniowo 
scalane, a objaw y cech będą grupow ane w cechy osobowości, 
cechy w elem enty s tru k tu ry  osobowości, a całość przedstaw iona 
w  postaci psychogram u.

Ustalenie psychogramu osobowości Słowackiego

Psychogram  jest uporządkow anym  — w edług jakiejś za
sady — zestawem  cech osobowości. Psychogram  Słowackiego 
będzie obejm ował zespoły cech spełniające podobne funkcje, 
stanow iące podstawowe elem enty s tru k tu ry  osobowości: dyna- 
m izm y osobowości, postaw y uczuciowe, schem aty m yślenia, czu
cia, percepcji zm ierzające w sposób nieśw iadom y do u trw alenia  
w łasnego prestiżu, obrony przed wstydem , poczuciem winy, w y
rzu tam i sumienia, potępieniem  grupy — zwane m echanizm am i 
obronnym i i jaźń.

Psychogram  jest p rzy jętym  we współczesnej psychologii oso
bowości i psychologii klinicznej sposobem prezentacji badanej 
osoby 14. Pozwala w sposób przejrzysty  ocenić osobowość bada
nego i um ożliwia porów nanie z psychogram am i innych osób, lub 
te j  samej osoby badanej innym i metodami.

Używ any jeszcze niekiedy sposób przedstaw iania cech osobo
wości w postaci psychologicznego typu  15 nie daje większych 
możliwości porów nań tej sam ej osoby badanej innym i m eto
dami. Zaliczywszy kogoś do typu  X, można jedynie stw ierdzić, 
że inna m etoda zalicza go lub nie do tego samego typu. Nie 
m ożna natom iast stw ierdzić, czy ktoś jest „bardziej” lub 
„m nie j” typem  X. Schem aty typologiczne obejm ują często część 
elem entów  s tru k tu ry  osobowości.

M Por. Stern E.: D ie T ests in der K lin ischen P sychologie, Zurich, 
Rascher, 1955, t. I i II. T horndike R. L., M agen E.: M easurem ent and E va
luation  in Psychology and Education, N. Y., W iley, 1960, w yd. VI.

15 Typ psychologiczny określa R am plein za W. Sternem , jako prze
w ażającą psychiczną lub psychofizyczną dyspozycję, która przybliża  
w  sposób porów naw czy do sieb ie  grupę ludzi, ale n ie  odgranicza tej 
grupy w  sposób w szechstronny i jednoznaczny od innej grupy, 37, 442.



Tablica I

Przedstawia informacje o osobowości Słowackiego uzyskane z psychologicznej 
analizy tem atyki utworów dram atycznych

T e m a t
Informacje o osobowości Słowackiego 

uzyskane z psychologicznej analizy tem atu

I.
Bogactwa

Pragnienie władzy, potęgi. 
Poczucie mniejszej wartości. 
Próżność.
Trudności ekonomiczne.

II.
Degeneracji ciała

Lęk, bojaźń, lęk przed chorobą. Postawy hipochon
dryczne, narcystyczne.
Zawód, rozczarowanie.
Kompleks „nadinteligencji".
Wrogość do ludzi, agresywność o tendencjach sa
dystycznych.

III.
Księdza, pustelnika

Skłonność do ascezy.
Ucieczka od świata.
Protest przeciw rozróżnianiu płci. 
Niechęć do grania ról męskich.

IV.
M akabry czności

Zainteresowanie problemem choroby, śmierci. 
Lęk przed chorobą. Trudności wewnętrzne (kon
flikty). Dezaprobata siebie. Rozczarowanie, za
wód. Poczucie osamotnienia. Agresywność, bunt, 
opór. Tłumienie popędu seksualnego.

V.
Męki i tortur 
człowieka

Projekcja skłonności sadystycznych i masochos- 
tycznych (dręczenie siebie)
K onflikty wewnętrzne.
Agresywność.
Trwoga i niepokój.

VI.
Poszukiwania celu 
i sensu życia

Brak poczucia sensu życia. 
Słabość m otywacji w działaniu

VII.
Postaci fantas
tycznych

Myślenie prelogiczne.
Regresja, m anifestacja postaw infantylnych  
Wrogość do starszych członków rodziny 
Aprobata m łodszych i dzieciństwa



cd. tab). I

T e m a t
Informacje o osobowości Słowackiego uzyskane 

z psychologicznej analizy tem atu

V III
Szlachetnych
czynów

Dominowanie przez zbawianie innych  
Poświęcanie siebie —  poczucie winy, skłonności 
m asochistyczne, potrzeba degradacji 
Sublimacja

IX
Uśmiercania
człowieka

Postawy aspołeczne. K rytyka zastanej rzeczywis
tości. Agresywność o charakterze sadystycznym . 
Lęk, zmniejszone poczucie bezpieczeństwa.

X.
Zdrady

Poczucie zagrożenia. Nieufność wobec ludzi. 
Percepcja groźnej, nieprzyjaznej rzeczywistości.

Tablica II
Przedstawia informacje o osobowości Słowackiego uzyskane z psychologicznej 

analizy głównych postaci utworów dram atycznych

Postać, czyny, przeżycia głównej 
postaci utworów dram atycznych

Informacje o osobowości Sło
wackiego uzyskane z psycho
logicznej analizy głównych pos
taci utworów dram atycznych

I.
Rola
społeczna 
głównej pos
taci utw o
rów drama
tycznych

(Wódz, książę, hrabia, 
rycerz, cudotwórca, 
kobieta)

Kompensacja. Potrzeba ładu, 
wewmętrznej dyscypliny. 
Agresywność. Brak akceptacji 
siebie.
Kobiece cechy w osobowości. 
Obraz siebie o cechach męskich 
i kobiecych.

II.
Czyny
głównego
bohatera

I. W alczy, zabiją, rzuca 
obelgi

Agresywność, potrzeba uzewnę
trzniania siebie (odwaga na 

pokaz)

2. Podróżuje, zmienia 
miejsce pobytu, ucieka

Zmniejszona odporność psy
chiczna.
Brak jasnego celu życia i dzia
łania.
Mechanizm obronny ucieczki.



Psychologiczna aanliza tw órczości 

cd. tabi. II.

Postać, czyny, przeżycia głównej 
postaci utworów dramatycznych

Informacje o osobowozci Sło
wackiego uzyskane z psycho

logicznej analizy głównych po
staci utworów dramatycznych

3. Wypowiada nadmiar 
reflekcji. Rozmyśla za
miast działać

Wewnętrzne konflikty.
Brak jasnego celu życia, usta
lonej hierarchii wartości. 
Poczucie winy. 
Ekshibicjonistyczna potrzeba 
uzewnętrzniania siebie.

4. Jest więziony Percepcja otoczenia jako wro
giego i ograniczającego pragnie
nia jednostki.
Potrzeba degradacji.
Skłonności masochistyczne.

5. Próbuje popełnić lub 
popełnia samobójstwo

Agresywność skierowana na sie
bie. Masochizm.
Ucieczka od życia jako me
chanizm obronny.
Zmniejszona odporność psy
chiczna.

6. Ginie tragicznie Zainteresowanie śmiercią, lęk 
przed śmiercią.

III.
Potrzeby
psychiczne,
cele życiowe
głównych
postaci,
motywacja

1. Wahliwość, ambi- 
walencja

Wahliwość, ambiwalencja.

2. Poszukiwanie celu 
i sensu życia

Brak poczucia sensu życia. 
Brak jasnego celu życia.

3. Duma, ambicja, po
trzeba dominowania

Projekcja potrzeby domino
wania.

4. Zbawianie innych, 
poświęcanie siebie

Poczucie winy. Potrzeba degra
dacji. Agresywność o charakte
rze masochistycznym

5. Agresywność Projekcja potrzeby agresyw
ności.

6. Bierność, zdawanie 
się na los.

Brak określonej hierarchii war
tości.
Brak jasnego celu życia.
Brak poczucia sensu życia.



cd. tabi. II.

Postać, czyny, przeżycia głównej 
postaci utworów dram atycznych

Informacje o osobowości Sło
wackiego uzyskane z psycho

logicznej analizy głów nych po
staci utworów dram atycznych

IV.
Uczucia
głównych
postaci

1. Nastroje sm utku, nie
pokoju, przygnęcienia

Projekcja sm utku, niepokoju, 
przygnębienia.
Zmniejszone poczucie bezpie
czeństwa.
Mała witalność, ambiwalencje.

2. Zmienność nastrojów Zmienność nastrojów, brak emo
cjonalnej stabilizacji.

V.
Postawy

1. Dwubiegunowość pos
taw wobec siebie

Postawa wobec siebie —  kry
tycyzm u, dezaprobaty, poczu
cia winy, aprobaty, egocentry
zmu, narcyzmu.

2. Postawa niewiary, za
hamowania, bierności, 
krytycyzm u wobec ko
biet.

Tłumiona wrogość, lęk, bierność, 
kompensacja, potrzeba izolacji, 
tłum ienie popędu seksualnego.

VI.
Mechanizmy
obronne
głównych
postaci

Projekcja
Tłumienie
Racjonalizacja
Reakcje upozorowane
Ucieczka
Regresja

Rzutowanie własnych mecha
nizmów obronnych tłumienia, 
projekcji, racjonalizacji, reakcji 
upozorowanych, ucieczki, re
gresji.

V II.
Brak określonej hierarchii wartości. 
Cechy kobiece i męskie

Brak określonej hierarchi war
tości. W ewnętrzne konflikty. 
Ambiwalencje.

Analiza dostarczyła inform acji dotyczących życia psychicz
nego Słowackiego. Zestaw ienie tych inform acji i ich źródeł 
przedstaw ia tablica N r I i N r II.

Zestaw ione w tablicach N r I i N r II inform acje dotyczą róż
nych cech psychicznych — potrzeb, celów życia, mechanizmów 
obronnych, uczuć. W oparciu o pojęcia psychologii osobowości



i psychologii klinicznej inform acje te zostaną przedstaw ione 
w pstaci psychogram u. Oto przykłady usta lan ia  cech psycho
gram u. Tem at „degeneracji ciała” dostarcza inform acji o agre
sywności w postaci wrogości do ludzi oraz w postaci tendencji 
sadystycznych. Podobnych inform acji dostarcza .temat „m aka- 
bryczności” : u jaw nia on postaw ę buntu , oporu; tem at „męki 
i to rtu r człowieka” im plikuje agresywność oraz tendencje sady
styczne i masochistyczne. Na podstaw ie tych inform acji ustalono 
w psychogram ie osobowości Słowackiego cechę — potrzebę 
agresywności.

Tem at „bogactw a” dostarcza inform acji o poczuciu m niejszej 
wartości. Tem at „m akabryczności” inform uje o dezaprobacie 
siebie. Tem at „szlachetnych czynów” inform uje o poczuciu 
w iny. Analiza głównych postaci inform uje o b raku  akceptacji 
siebie (tablica II, rub ryka  I). P ragnienie zbawienia innych in 
form uje o poczuciu w iny (tablica II, rub ryka  III, 4). Na podsta- 
wie tych inform acji ustalono w psychogram ie cechę —■ postawę 
wobec siebie — dezaprobaty i poczucia winy. P rzy  ustalan iu  
psychogram u przyjęto  zasadę, że do stw ierdzenia objawów ce
chy w osobowości Słowackiego w ystarcza inform acja z jednego 
źródła ■— z analizy tem atyk i lub z analizy głównych postaci. 
Większość cech ustalono na podstaw ie obydwu źródeł. Psycho- 
gram  osobowości Słowackiego przedstaw ia tablica III.

Opis i in terp retacja  psychogram u

Psychogram  osobowości Słowackiego składa się z trzech g rup  
elem entów. Pierw sza grupa to zestaw  cech osobowości ułożo
nych w większe całości —kom ponenty s tru k tu ry  osobowości: 
potrzeby, uczucia, postawy, m echanizm y obronne, jaźń. D ruga 
grupa to  zestaw y objawów cech i kanały  potrzeb psychicznych. 
Przez kanał potrzeby rozum ie się w ew nętrzną gotowość do 
zaspakajania potrzeby psychicznej drogą określonego schem atu 
działania 1δ. Trzecia część psychogram u zaw iera źródła inform a-

œ Za M urray’em przyjęto określenie potrzeby psychicznej jako h ipo
tetyczne pojęcie czegoś, co jest siłą o nieznanej naturze, która organi-



Tablica III

PSYCHOGRAM OSOBOWOŚCI SŁOWACKIEGO uzyskany na podstawie psy
chologicznej analizy tem atyki i głównych postaci utworów dram atycznych

Źródła informacji

Cechy osobowości Kanały, 
zespoły objawów

Psychol, 
analiza te

m atyki i Nr 
tem atu  

(tablica I)

Psychol, 
analiza 

głównych  
postaci (ru
bryki tab

licy II)

Po
tr

ze
by

 
ps

yc
hi

cz
ne

Agresywność oskarżać, krytykować t. IV, V I, III, III5

wyśm iewać, pomniejszać t. IV, V I, III , 1115

skłon, sadystyczne t. IV, II, V I, III, I I15

Bezpieczeństwa lęk przed urazem fiz. śmierci t. II, IV, V 114, 116, IV1

lęk przed potępieniem t. II, V 114, IV1

lęk przed pomniejszeniem t. II, V 114, IV1

Degradacji pom niejszyć siebie t. V III 114, III4

poddawać się karze, cierp. t. V III 114, I 114

skłon, m asochistyczne t. V, V III 115, 114, 
III4

Dominowania przewodzić, kierować t. I, V III III3

wpływać, kontrolować t. I, V III III3

zabraniać, zakazywać t. I, V III III3
Odrzucania 6amotnictwo t. III, IV V2

dyskryminacja innych V2

obojętność V2
Uzewnętrznia
nia siebie

przyciągania uw'agi innych III, 113

przesada, dramatyzowanie III, 113, 
III3, III6

Cele życiowe niejasne, nieokreślone t. VI 112, I I12, 
III6

brak poczucia sensu życia t. VI I I 12, III6

U
cz

uc
ia

Nastroje obniżone, smutek, przygnęb. IV1

Nastroje zmienność nastrojów IV2

Postawy
uczuciowe

pesymizm t. II, IV IV !



c. d. tabl. III Źródła informacji

Cechy osobowości Kanały, zespoły objawów

Psychol, 
analiza te
matyki i Nr 

tematu 
(tablica I)

Psychol, 
analiza głów
nych postaci 

(rubryki 
tablicy II)

P
os

ta
w

y

Wobec siebie aprobata, egocentr. narcyzm t. II VI
dezaprobata, poczucie winy t. I, IV, 

VIII
VI, III4, 
113, I

Rzeczywistość 
(ludzie, zastane 
poglądy)

dezaprobata, potępienie t. IX, X
lęk, niepokój t. IX, X 114, IV1

Kobiet krytycyzm V2
lęk, zahamowania V2

Mechanizmy
obronne

projekcja IV1, VI, 
II15

racjonalizacja VI
tłumienie t. IV VI, V2
regresja t. VII VI, V2
ucieczka VI, 115, 112
reakcje upozorowane VI
kompensacja V2, I
sublimacja t. VIII

Jaźń (ego) wewnętrzne konflikty t. IV, V 13, VII
nieustalona hierarchia war
tości

t. VI 113, III6, 
VII

ambiwalencja, wahania III1, IV1, 
VII

mała odporność psychiczna 112, 115

Cechy kobiece 
w osobowości

t. III I

In
ne

 
ce

ch
y



cji o cesze osobowości. Zamieszczono tu  num ery  tem atów , nu 
m ery  rub ryk  tablicy I i II, gdzie określone inform acje w ystę
pują.

Ja k  w skazuje tablica II na  s tru k tu rę  osobowości Słowackiego 
składają się tak ie  cechy, jak  potrzeba agresywności, bezpieczeń
stwa, degradacji, dom inowania, potrzeba odrzucania, potrzeba 
uzew nętrzniania siebie. Nazwy i zespoły objawów tych potrzeb 
psychicznych przyjęto  od M urray ’a (30). Obok tych ustalono 
obecność zm iennych i obniżonych nastro jów  oraz pesym istycz
nych postaw  uczuciowych. M ateriału  do in te rp re tac ji tych cech 
dostarczyła praca M urray ’a (30) i S tagner (40). N astępne ele
m enty  s tru k tu ry  osobowości ustalone w psychogram ie stanowią 
postaw y, m echanizm y obronne i jaźń (ego). Pojęcie i objaw y 
postaw  oraz jaźni podano za M urray ’em (30) i S tagner (40). 
Pojęcia i objaw y m echanizm ów obronnych podano za pracą 
Jouarda (21) oraz K apłana i Barona (22).

Przedstaw iony w tab licy  III psychogram  stanow i punkt 
dojścia analizy psychologicznej utw orów  dram atycznych Sło
wackiego·. Je s t zarazem  odpowiedzią na pytanie postawione na 
początku pracy: —· jak  przedstaw iała się osobowość Słowackiego 
jako au to ra  utw orów  dram atycznych. Psychogram  przedstaw ia 
jakby przekrój osobowości Słowackiego, będący w ynikiem  ana
lizy psychologicznej. Ścisłość tego zabiegu może być podważonai 
gdy się zwróci uwagę na in terp re tac ję, k tó ra  nie wyklucza do
m ysłów i przypuszczeń.

Interpretacja psychogramu

D y n a m i z m y  o s o b o w o ś c i  S ł o w a c k i e g o

Inform acji do oceny sił nadających energię i k ierunek dzia-r 
łania dostarcza zarówno psychologiczna analiza tem atyki, jak

żuje percepcję, m yśleine, uczucia, działanie w  określonym  kierunku  
i w yzw ala  pod w pływ em  specyficznego bodźca (nacisku) specyficzne  
reakcje. Różne zespoły tych reakcji składają się  na różne potrzeby i ich  
kanały (30, 54—75).



i  ąnaliza zachow ania i przeżyć głównych bohaterów. Analiza 
tem atu  „bogactw a” w skazuje na istn ienie tłum ionych pragnień 
władzy, potęgi, bogactwa, na próżność i obecność mechanizmów 
kom pensacji.

Psychologiczna analiza utw orów  dram atycznych w skazuje 
na  ślady  w ielu tłum ionych, albo poddanych działaniu innych 
m echanizm ów obronnych potrzeb i dążeń. W skazuje na to sto
sunkowo duża ilość w yrazistych, rozbudow anych i sta le  perse- 
w erujących w yobrażeń sym bolizujących agresywność, wrogość, 
izolację, dominowanie, lęk, w ew nętrzne konflikty. Są to cechy 
psychiczne, do k tórych  człowiek niechętnie przyznaje się, k tóre 
budzą dezaprobatę ze strony  innych, ale k tó re  tym  łatw iej opa
now ują pobudzaną w procesie twórczym  i pozbawioną kontroli 
w yobraźnię.

Na istnienie potrzeby agresywności w skazuje obecność obra
zów tem atów  degeneracji człowieka, makabryczności, m ęki 
i to rtu r, uśm iercania człowieka i szlachetnych czynów. Istnienia 
tej potrzeby dom yślam y się także z działania głównych bohate
rów, k tórzy  walczą, ranią, zabijają, po jedynkują się, obrzucają 
obelgami, u jaw niają  ironię, mściwość, zazdrość i okrucieństwo.

Agresywność Słowackiego była  skierow ana w dwu k ierun
kach: na otoczenie i na siebie. Agresywność skierow ana na in
n y c h — to  krytycyzm , ironia, bunt, aż do tłum ionych tendencji 
sadystycznych. Agresywność wobec siebie — to niechęć do sie
bie, pom niejszanie siebie, krytycyzm , w yrzu ty  sumienia, sk ru 
puły, cierpienia m oralne, aż do skłonności m asochistycznych.

To stosunkowo duże nasilenie agresywności sugerow ałoby 
podejrzenie o wczesne i częste fru strac je  silnych potrzeb psy
chicznych. Taką silną niezaspokojoną potrzebą mogła być po
trzeba dom inowania. Obecność tej potrzeby zdradzają obrazy 
tem atu  bogactwa, szlachetnych czynów oraz rola społeczna 
głównych postaci. Postacie te  pochodzą w  przew ażającej w ięk
szości ze znakom itych rodów, posiadają władzę, bogactwo, po
tęgę, sięgają po rząd dusz, chcą imponować, pragną zbawić in 
nych. Odnosi się wrażenie, że Słowacki nie znalazł w łaściwych 
kanałów  d la  rozładowania tej potrzeby. W działaniach bohate
rów  i w  persew erujących obrazach p rzy jm uje  ona różne form y:



grom adzenia bogactwa, władzy, siły, potęgi, aż do ustanaw iania 
bliżej nieokreślonej w ładzy ducha.

Podobnie potrzeba bezpieczeństwa pozostaje niezaspokojona. 
N a istnienie zmniejszonego poczucia bezpieczeństwa autora 
utw orów  dram atycznych w skazuje tem at degeneracji ciała, te 
m at m akabryczności, m ęki i to rtu r człowieka, obrazy śmierci, 
osłabione poczucie bezpieczeństwa głównych bohaterów, prze
żyw anie przez nich stanów  lękowych i ucieczka od działania. 
Po trzeba bezpieczeństwa Słowackiego ma punk ty  szczególnie 
w rażliw e — źródła łęków i niepewności: lęk przed niepowodze
niem, trudnościam i działania, w łasną słabością, lęk o stan  zdro
wia, lęk przed cierpieniem , lęk przed śmiercią, lęk przed kłopo
tam i m aterialnym i, lęk przed uwięzieniem  i przed odczuwaną 
jako groźna i wroga, rzeczywistością. Zm niejszone poczucie bez
pieczeństw a dostrzega się także w potrzebie seksualnej autora 
u tw orów  dram atycznych.

Tem at księdza i zdrady ujaw nia nieśw iadom y pro test prze
ciw ko rozróżnianiu płci i percpecję związku z kobietą, jako 
czegoś groźnego i niebezpiecznego. Pew ne św iatło rzuca na ten 
problem  zachowanie bohaterów. Mężczyźni potępiają kobiety, 
są  nastaw ieni krytycznie, wrogo, zryw ają więzy, są bierni, u jaw 
niają  zaham owania i chłód seksualny, niektóre ich kon tak ty  
zm ysłowe noszą piętno kazirodztw a, a miłość jest praw ie zawsze 
nieudana.

Agresywność, krytyczna postaw a w skazuje na to, że Sło
wa,cki przeżyw ał jakieś fru strac je  potrzeby seksualnej. Ta sfera 
doznań nacechow ana jest zaham owaniem , chłodem, potępieniem  
kontak tów  cielesnych, skłonnościam i ascetycznym i. Agresyw 
ność i k ry tyczną postaw ę można ująć także jako reakcję  upozo
row aną, za k tó rą  k ry je  się silne, tłum ione pragnienie miłości. 
W  potrzebie seksualnej au tora  utw orów  dram atycznych zazna
cza się b rak  m om entu zdobywczej aktywności.

Analiza psychologiczna w skazuje na ślady jeszcze dw u in
nych — na potrzebę izolacji, odosobnienia i na  potrzebę 
uzew nętrznienia swojej osobowości.

Ś lady potrzeby izolacji, odosobnienia się dostrzegam y 
w obrazach tem atu  księdza, zakonnika, pustelników , z iGh



symboliczną izolacją i odosobnieniem. Siady te, to także poczu
cie osam otnienia ujaw nione w obrazach czaszek, grobów, cmen
tarzy  oraz osam otnienie głównego bohatera, jego ucieczka od 
działania, próby samobójcze. Potrzeba izolacji znajduje swój 
w yraz w  ucieczkach z domu, podróżach bohaterów, braku uczuć 
przyjaźni, zryw aniu więzów uczuciowych z kobietami, także 
w postaci głównego bohatera, k tó ry  izoluje się od innych w ła
dzą, potęgą, bogactwem, niezw ykłą mocą ducha. Innym  obja
wem  jest działanie bohaterów w pojedynkę, ucieczka od zespo
łowych form  działania, nieliczenie się z m oralnością otoczenia.

Potrzeba uzew nętrzniania swojej osobowości u jaw nia się 
w sam ym  fakcie pisania i publikow ania utworów dram atycz
nych. Swój głębszy wyraz znajduje ona w  dram atyzow aniu 
działalności bohaterów, w ich przesadzie w złym  lub dobrym. 
Przesadę tę  widzim y w zbrodniach, okrucieństw ie, poświęcaniu 
siebie, izolacji. Tendencję potrzeby uzew nętrzniania siebie zdra
dza także zachowanie bohaterów. Ich długie ty rady  na tem at 
sensu życia i działania, dziwaczne postępowanie, pragnienie 
zwrócenia na  siebie uwagi, fascynowanie niezw ykłą odwagą 
lub niezw ykłą słabością.

Psychologiczna analiza utw orów  dram atycznych dostarcza 
także inform acji o m otyw acji autora. Z analizy wynika, że Sło
wacki nie posiadał jasnego, konkretnego celu życiowego oraz 
nie m iał poczucia sensowności swego życia i działania. Jego cele 
i ideały zdają się być zbyt m gliste, odległe, nierealne, n ie
określone, a postaw a wobec ich realizacji — am biw alentna. Na 
tak i obraz m otyw acji wskazuje tem atyka poszukiwania celu 
i sensu życia, tem at szlachetnych czynów, tem at zdrady: poszu
kiw ania zostają bez rozstrzygnięć. O brazy szlachetnych czynów 
w yw ołują wrażenie m otyw acji zbyt szlachetnych, zbyt odległych 
od realnych możliwości człowieka: nie są skuteczne.

Obecność świadomych m otyw acji głównych bohaterów  
świadczy o tym , że autor dram atów  próbował im putować sobie 
pewne cele i m otyw y działania, ale podobnie jak u jego boha
terów  były one zbyt odległe i nie liczyły się z realnym i możli
wościami.

Częste obrazy ran , trupów , grobów, krwi, m akabrycznych



wi2 ji persew erujące w w yobraźni są projekcjam i przeżywanych 
trudności psychicznych, wahań, am biwalencji, niezdecydowania. 
Słowacki podlegał naciskom  silnych, niezaspokojonych potrzeb 
psychicznych i ograniczeniom  wrogiej rzeczywistości.

Obecność w ew nętrznych konfliktów , nieokreślone cele dzia
łania, am biw alencje w skazują na to, że Słowacki nie był od
porny  na przeciwności życiowe i nie m iał wysokiego progu tole
ran c ji stanów  frustracyjnych . Częstym  m echanizm em  obronnym  
jak i urucham iał, aby rozwiązać trudne dla siebie sytuacje ży
ciowe, była ucieczka. Psychologiczna analiza u jaw nia k ilka form  
ucieczki od działania, np. ucieczka w chorobę: bohaterow ie po
padają  w  chorobę, zm ierzają do samobójstwa.

Obok m echanizm ów ucieczki, racjonalizacji znajdujem y 
w  osobowości Słowackiego m echanizm  obronny tłum ienia, prag
nień, uczuć, dążeń oraz ślady m echanizm u kom pensacji. W ielu 
bohaterów  utw orów  dram atycznych tłum i swoje uczucia, w y
p ie ra  pragnienia, przeżyw a opory przed ujaw nieniem  motywów 
grożących potępieniem . A zachowanie w ielu bohaterów  nosi czę
sto  znam iona kom pensacji. W ykonują oni czyny w ym agające 
n iezw ykłej odwagi, napięcia sił psychicznych, czynienia dobra.

P o s t a w y  i m e c h a n i z m y  o b r o n n e  a u t o r a  
u t w o r ó w  d r a m a t y c z n y c h

W  postaw ie Słowackiego wobec zewnętrznego św iata dostrze
gam y wrogość, bunt, opór, lęk, izolację. Obrazy tem atów  dege
neracji są projekcją wrogości i agresywności. Postaw a Słowac
kiego —  w yrażona w postaw ie bohaterów  — wobec rzeczywi
stości jest nasycona pragnieniem  nie ty le  zniszczenia, ile popra
w ien ia  rzeczywistości, ale to popraw ianie m a być dokonane 
z saidystyczną bezwzględnością.

Innym  elem entem  postaw y wobec rzeczywistości jest lęk 
i izolacja. Główni bohaterow ie percypują otoczenie jako wrogie, 
n ieprzyjazne, budzące lęk i izolację.

Cechę wrogości i krytycyzm u ujaw nia także Słowacki w  po
staw ie wobec siebie. O brazy zdawania się na los w  tem acie po



szukiw ania celu i sensu życia nasuw ają m yśl o braku  zaufania 
do siebie. Tem aty szlachetnych czynów i poświęcania siebie 
m ów ią o agresywności skierowanej do w ew nątrz o zabarw ieniu 
m asochistycznym . Podobny sens m ają  obrazy sam obójstw  i m ę
czące w yrzu ty  sum ienia niektórych głównych postaci. Obok 
wrogości i kry tycyzm u u jaw niają  się u  Słowackiego w stosunku 
do  siebie m om enty narcystyczne. A utor utw orów  dram atycznych 
zdaje się utożsam iać z postaciam i sym bolizującym i potęgę, siłę, 
bogactwo, znakom ite pochodzenie.

Główne postacie często pom niejszają siebie, u jaw niają  nieza
dowolenie, dezaprobatę, aby za chwilę popaść w  drugą krańco- 
wość, przesadne uznanie dla siebie i nadm iar dum y. Sądząc 
z rozbudow ania tych obrazów — am plituda w ahań postaw  Sło
wackiego m usiała być dość duża, a bieguny wrogości, k ry ty 
cyzm u, narcyzm u, poczucia niższości i poczucie wyższości często 
się  zmieniały.

Ż y c i e  u c z u c i o w e  i j a ź ń  ( e go )  S ł o w a c k i e g o

Inform acje o życiu uczuciowym mówią o wrażliwości, drażli- 
wości, przechodzeniu od nastro ju  do nastro ju , skłonności do 
egzaltacji, napięcia.

Obok uczuć grupy agresyw nej — gniewu, złości, zazdrości, 
zawiści odnajdujem y w analizie utw orów  dram atycznych ślady 
sm utku , przygnębienia, zniechęcenia. O dnajdujem y także ślady 
w yższych postaw  uczuciowych — m oralnych, religijnych, este
tycznych. D om inującą jednak cechą jest brak  em ocjonalnej sta
bilizacji: główne postacie łatwo bledną, m dleją, w zruszają się, 
ulegają podnieceniu, u jaw niają  w ew nętrzne napięcie, gniew, 
wściekłość, ̂ złość. O bserw ujem y także liczne sceny wybuchów 
agresyw nych uczuć: walki, zabójstwa, ośmieszanie, ironię, mści
wość.

Analiza psychologiczna utw orów  dram atycznych Słowackie
go dostarcza inform acji o słabości czynnika kierowniczego, kon
trolującego osobowość — jaźni.



S p r a w d z e n i e  p r a w i d ł o w o ś c i  p s y c h o g r a m u

Dla oceny prawdziwości psychogram u osobowości Słowac
kiego, należy dokonać spraw dzenia, usta la jąc  k ry te ria  spraw 
dzenia. Jako k ry te ria  spraw dzające w yniki psychologicznej ana
lizy i jej punk t dojścia — psychogram , przyjęto:
1) form alną poprawność analizy psychologicznej,
2) zgodność w yników analizy z w ynikam i jakiejś innej psycho

logicznej pracy o Słowackim,
3) zgodność w yników psychologicznej analizy z inform acjam i 

o osobowości Słowackiego uzyskanym i z analizy biografii Sło
wackiego.
Ad 1. Przez form alną poprawność psychologicznej analizy 

rozum ie się zgodność z p rzy jętym i założeniami, zgodność in te r
p retacji z przedstaw ionym i kluczam i in terpretacyjnym i, zasadę 
jednego źródła inform acji (twórczość).

Ad 2. Drugie k ry te rium  spraw dzające —■ to zgodność uzyska
nych w yników z w ynikam i analizy dokonanej w  pracy psycho
analitycznej Byehowskiego o duszy Słowackiego (9). Je j w yniki 
zestawiono w postaci psychogram u (tablica IV) osobowości Sło
wackiego: Np. na podstawie stw ierdzeń: „ukochanie siebie, prze
cenienie w łasnej mocy, w iara  w potęgę w łasnych pragnień, k tó 
rych  nie odróżnia się ściśle od rzeczywistości ...” (9, 13). „Nie
możność pokochania kogoś innego, bo zbytnio kocha się siebie” 
(9, 12) ustalono istnienie cechy narcyzm u. Na podstawie stw ier
dzenia u Słowackiego „idei o fiary” (9, 404) ustalono istnienie 
potrzeby degradacji. Na podstaw ie ,,... przypisyw anie matce 
własnych, potępionych przez ja idealnej tendencji” (9, 75) u sta
lono w ystępow anie m echanizm u obronnego projekcji.

Zestaw iając obydwa psychogram y razem  nie trudno spo
strzec zgodność wyników. Różnice są jedynie w  tym , że praca 
Byehowskiego nie stw ierdza w yraźnie zmniejszonego poczucia 
bezpieczeństwa, potrzeby uzew nętrzniania siebie, zmniejszonej 
odporności psychicznej. Poza tym  Bychowski jako psychoana
lityk  stw ierdza istnienie kom pleksu Edypa i kom pleksu oralnego 
oraz cechę introw ersji.



Tablica IV
PSYCHOGRAM OSOBOWOŚCI SŁOWACKIEGO uzyskany na podstawie pracy 
Bychowskiego: Słowacki i Jego dusza — studium psychoanalityczne, Mortkowicz, 

Warszawa, 1930, stron 486

Źródło informacji

Cechy osobowości Kanały, 
zespoły objawów

Str. pracy Bychowskiego

Agresywność oskarżać, krytykować 8, 75, 135, 169, 170, 174, 
298, 306

wyśmiewać, pomniejszać jak wyżej
skłonności sadystyczne 8, 69, 135, 169, 170, 174, 

197, 222, 298, 374, 420
Bezpieczeństwa lęk przed urazem fizycznym

lęk przed potępieniem
Ü lęk przed pomniejszeniem
o Degradacji pomniejszać siebie 23, 275, 404
CU poddawać się karze, cierp. jak wyżej

JS skłonności masochistyczne jak wyżej
t- Dominowania przewodzić, kierować 8, 75, 201, 343, 460
& wpływać, kontrolować jak wyżej 466

zabraniać, zakazywać jak wyżej
Odrzucania samotnictwo 208, 210, 239,255, 295

dyskryminacja innych 210, 225
obojętność 182, 210

Uzewnętrznia przyciąganie uwagi innych
nia siebie przesada, dramatyzowanie

Cele życiowe niejasne, nieokreślone 228, 277, 332
brak poczucia sensu życia 228, 277, 332, 344

Nastroje obniżone, smutek, przygnęb. 276, 338, 347, 17, 23
’o Nastroje zmienność nastrojów 10, 346
NoЭ Postawy uczu

ciowe
pesymizm 169, 289, 321, 346, 347

<*
Wobec siebie aprobata, egocentr. narcyzm 8, 11, 84, 164, 259, 296, 

420, 208, 213, 347
teoa.

dezaprobata, poczucie winy 86, 105, 203, 204, 219, 
238, 265, 269, 335, 347



с. d. tablicy IV Źródło informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów Str. pracy Bychowskiego'

P
os

ta
w

y

Rzeczywistość 
(ludzie, zastane 
poglądy)

dezaprobata, potępienie 202, 326, 333, 338

lęk, niepokój 56, 346

kobiety krytycyzm 146, 169, 171, 255
lęk, zahamowania 146, 255

Mechanizmy
obronne

proj ekcj a 23, 75, 84, 98, 111, 114, 
324, 441

racjonalizacja 408
tłumienie 51, 60, 64, 65, 291, 407, 

450
regresja 58, 182, 340, 348, 426;, ; 

448
ucieczka - 182, 250

reakcje upozorowane 315, 316

kompensacja 30, 102, 216, 321
sublimacja 62,- 235, 332, 352, 398, 

410, 464, 470

Jaźń (ego) wewnętrzne konflikty 67, 134, 209, 219, 222, 
231—32, 424

nieustal. hierarchia wart. 213, 410

ambiwalencja, wahania 26, 69, 135, 144, 160, 
214, 321

mała odporność psychiczna -

Cechy kobiece 
iw osobowości

poczucie własnej bierności, 
potrzeba opieki, oparcia, ko
bieca bierność w miłości 67, 70, 274, 55, 165

Inne cechy kompleks Edypa 66, 99
kompleks oralny 63, 253
interowersja 242



Ad 3. Dla spraw dzenia zgodności w yników psychologicznej 
analizy z inform acjam i znajdującym i się w  trzech biografiach 
Słowackiego napisanych przez H ertza 17, K leinera 18 i Saw ry- 
m ow ieza19. Sporządzono na podstaw ie inform acji zaw artej 
w  każdej z nich, psychogram y osobowości Słowackiego. P rzy 
kładow o podkreślę tu: naprzód — z psychogram u (tablica V) 
uzyskanego na podstawie pracy H ertza — H ertz inform uje, że 

Słowacki nie zabiegał o ... znajomości. Zaprzyjaźnił się tylko 
z synem  M ichała Potockiego, Tomaszem. Przew ażnie ... przesia
dyw ał w  samotności, p isał’ lub grał na fortep ian ie” — a to po
zwala ustalić objaw y potrzeby izolacji.

Dalej — z psychogram u (tablica VI) uzyskanego na podsta
w ie pracy K leinera, podam  zanotow aną inform ację Kleinera: 
„Z sy tuacji dręczącej ratow ał się m etodą ludzi słabych i n e r
wowych, ucieczką — w yjechał do Szwajcarii, do G enew y” — 
a to  pozwala ustalić m echanizm  obronny ucieczki. Inna infor
m acja zanotow ana przez K leinera: „Ju lek  ... nerw ow y i am bitny, 
kapryśny, zim ny”, „Julek obojętny względem ludzi, nadm iernie 
w rażliw y” — a to  im plikuje potrzebę izolacji, dominowania.

W reszcie z psychogram u (tablica VII) uzyskanego na pod- 
stw ie pracy  Sawrym owicza — inform acja Sawrym owicza odno
tow uje: „N astroje pesym izm u i m elancholii rom antycznej ... 
by ły  rezu lta tem  nie tylko wrodzonego usposobienia ..., ale i w a
runków  w jakich go w ychow ywano” 20 — a to umożliwia 
stw ierdzenie w osobowości Słowackiego postaw y pesymizmu.

Zestaw iając psychogram y uzyskane na podstaw ie biografii 
z psychogram em  uzyskanym  na podstawie psychologicznej ana
lizy utw orów  dram atycznych (tablica VIII), widzim y znaczną 
zgodność, a biografie — tylko — nie dostarczają w ystarczają-

17 H ertz P.: Portret Słow ackiego, P. I.W ., 1950, wyd. II.
® K leiner J.: S łow acki, Poligrafika, 1947, w yd. II.
ł° Saw rym ow icz E.: Juliusz S łow acki, W iedza Pow szechna, W ar

szaw a, 1966.
20 Saw rym ow icz E: Ju liusz S łow acki, W iedza Pow szechna, W arszaw a, 

1966, str. 22.



Tablica V
PSYCHOGRAM OSOBOWOŚCI SŁOWACKIEGO uzyskany na podstawie pracy 

Hertza: Portret Słowackiego, PIW, 1950, stron 274

Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
Str. biografii 
Słowackiego

Po
rt

re
ty

 
ps

yc
hi

cz
ne

Agresywność oskarżać, krytykować 29, 68, 74, 88, 109, 126, 
154, 208, 211, 216

wyśmiewać, pomniejszać jak wyżej
skłon, sadystyczne

Bezpieczeństwa lęk przed urazem fiz. śmierci
lęk przed potępieniem 70, 259
lęk przed pomniejszeniem 70, 259

Degradacji pomniejszyć siebie
poddawać się karze, cierp.
skłon, masochistyczne

Dominowania przewodzić, kierować 55, 105, 184, 189, 191, 
2rl

wpływać, kontrolować jak wyżej
zabraniać, zakazywać 189, 191, 211

Odrzucania samotnictwo 19, 38, 59, 73, 92, 102, 
160

dyskryminacja innych 190, 216, 242, 264
obojętność 63

Uzewnętrznia
nie siebie

przyciąganie uwagi innych 37, 48, 52, 60, 78, 105, 
116, 135

przesada, dramatyzowanie 37, 48, 52, 60, 66, 78, 
105, 115, 116, 135

Cele życiowe niejasne, nieokreślone 94, 119, 178, 210, 226
brak poczucia sensu życia 94

U
cz

uc
ia

Nastroje obniżone, smutek, przygnęb. 114, 136
N astroj e zmienność nastrojów 25, 101
Postawy uczu
ciowe

pesymizm 114

P
os

ta
w

y Wobec siebie aprobata, egocentr. narcyzm 73, 265

dezaprobata, poczucie winy 50, 62, 77



c. d. tablicy V Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
Str. biografii 
Słowackiego

P
os

ta
w

y

Rzeczywistości 
(ludzie, zastane 
poglądy)
Kobiet

dezaprobata, potępienie 69, 70, 128, 182, 220
lęk, niepokój 45, 66, 112, 126, 263

krytycyzm 89, 109, 164
lęk, zahamowania 63, 148

Mechanizmy
obronne

projekcja 257
racjonalizacja 45
tłumienie
regresja
ucieczka '81

reakcje upozorowane 72,

kompensacja
sublimacja

Jaiń (ego) wewnętrzne konflikty
nieustalona hierarchia war
tości

27, 64, 72, 75, 162, 178, 
182, 210

ambiwalencja, wahania 110, 195
mała odporność psychiczna 64, 81, 136

Cechy kobiece 
w osobowości

36

In
ne

 
ce

ch
y

Potrzeba sto
warzyszania się

57

cych inform acji o dwóch m echanizm ach obronnych — reakcji 
upozorowanych i kom pensacji.

Stw ierdzenie znacznej zgodności pozwala uznać w artość dia
gnostyczną m etody psychologicznej analizy utw orów  dram atycz
nych, zastosowanej w  obecnej pracy, a uzyskane w yniki w po
staci psychogram u osobowości Słowackiego — za zbliżone do 
praw dziw ego obrazu.



Tabela VI
PSYCHÛGRAM OSOBOWOŚCI SŁOWACKIEGO uzyskany na podstawie pracy

Kleinera: Słowacki, Poligrafika, 1947, stron 316
Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
Str. biografii 
Słowackiego

Po
tr

ze
by

 
ps

yc
hi

cz
ne

Agresywności oskarżać, krytykować 115, 144, 149, 150, 178, 
240

wyśmiewać, pomniejszać jak wyżej
skłon, sadystyczne

Bezpieczeństwa lęk przed urazem fiz. śmierci 243
lęk przed potępieniem
lęk przed pomniejszeniem 242

Degradacji...... pomniejszyć siebie
poddawać się karze, cierp. 117

skłon, masochistyczne--------- 117

Dominowania przewodzić, kierować 9, 11, 18, 29, 46, 56, 
153, 268—9, 273, 275

wpływać, kontrolować. ' 9, 11, 18, 29, 46, 56, 
153, 268—9

zabraniać, zakazywać jak wyżej
Odrzucania samotnictwo 8, 12, 26, 29, 46, 87, 94

dyskryminacja innych 94, 242
obojętność 22, 87

Uzewnętrznia
nia siebie

przyciąganie uwagi innych
przesada, dramatyzowanie

Cele życiowe niejasne, nieokreślone 30, 31, 42, 85, 86, 117, 
261

brak poczucia sensu życia 80, 31, 42, 85, 86, 117

U
cz

uc
ia

Nastroje obniżone, smutek, przygnęb. 9, 22, 52, 53, 60
Nastroje zmienność nastrojów 22, 99, 153, 175
Postawy uczu
ciowe

1

pesymizm 22, 47, 85, 110, 142



c. d. tabl. VI Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
Str. biografii 
Słowackiego

Po
st

aw
ÿ

Wobec siebie aprobata, egocentr. narcyzm 242, 251

dezaprobata, poczucie winy 43, 54

Rzeczywistości 
(ludzie zastane 
poglądy)

dezaprobata, potępienie 9, 40, 47, 85, 142, 152, 
223

lęk, niepokój

Kobiet krytycyzm

lęk, zahamowania 29

Mechanizmy
obronne

peojekcja 25, 96

racjonalizacja 22

tłumienie 290

regresja 60

ucieczka 9, 22, 43, 58, 93

reakcje upozorowane

kompensacja

sublimacj a 117

Jaźń (ego) wewnętrzne konflikty 26, 52, 117, 215, 245

nieustalona hierarchia war
tości

30, 31, 42, 61, 204

ambiwalencja, wahania 286, 287

mała odporność psychiczna 29, 58

Cechy kobiece 
w osobowości

In
ne

 
ce

ch
y Przeżycia zawodu rozczarowania 22, 57



Tablica VII

PSYCHOGBAM OSOBOWOŚCI SŁOWACKIEGO uzyskany na podstawie pracy 
Sawrymowicza: Juliusz Słowacki, 1966, stron 338

Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
str. biografii 
Słowackiego

Agresywności oskarżać, krytykować 116, 134, 145 161, 162
wyśmiewać, pomniejszać 40, 59, 116, 134, 145, 

161, 172, 182
skłonności sadystyczne 219, 301

Bezpieczeństwa lęk przed urazem fiz. śmierci 61
lęk przed potępieniem 85, 195
lęk przed pomniejszeniem 82, 85, 195

©a Degradacji pomniejszać siebie
poddawać się karze, cierp.

O skłonności masochistyczne
O .

>>
φ

Dominowania przewodzić, kierować 96, 162, 176, 200, 203, 
240, 284

Nь* wpływać, kontrolować 201, 203, 240, 284, 289
0. zabraniać, zakazywać

Odrzucania samotnictwo 37, 127, 131, 132, 146, 
168, 198, 201, 242, 316, 
319

dyskryminacja innych 242
obojętność 242

Uzewnętrznia przyciąganie uwagi innych 21
nia siebie przesada, dramatyzowanie 21

Cele życiowe niejasne, nieokreślone 92, 129, 262, 68
brak poczucia sensu życia 92, 128

«
• 5s

Nastroje obniżone, smutek, przygnę
bienie

138, 201, 305, 19, 21, 
22, 33

кор Nastroje zmienność nastrojów
Postawy uczu
ciowe

pesymizm 69, 71, 95



c. d. tabi. VII Źródła informacji

Cechy osobowości
Kanały, 

zespoły objawów
Str. biografii 
Słowackiego

Wobec siebie aprobata, egocentr., narcyzm 20

dezaprobata, poczucie winy 257, 296

Üee Rzeczywistości dezaprobata, potępienie 96, 128, 152, 197
co
O
№

(ludzie zastane 
poglądy)

lęk, niepokój 176, 178

Kobiet krytycyzm

lęk, zahamowania

Mechanizmy projekcja 109
obronne racjonalizacja 61

tłumienie 105

regresja 141, 276

ucieczka 22, 83, 141

reakcje upozorowane

kompensacja

sublimacja

Jaźń (ego) wewnętrzne konflikty 65, 82, 226, 228, 262

nieustal. hierarchia wart. 19, 78, 82, 237

ambiwalencja, wahania 90, 127, 226

mała odporność psychiczna 31, 83

Cechy kobiece wrażliwość wzmożona 21, 110
w osobowości przebieranie za kobietę

'Sb potrzeba poznawcza 38, 64, 84, 87, 167

£ potrzeba stowarzyszania się 87, 168
<ï>
Й uzdolnienia językowe, 32, 84, 178

ни inteligencja



Tablica VIII
Zestawia psychogramy osobowości Słowackiego uzyskane z 5 źródeł: psyeholo? 
gicznej analizy utworów dramatycznych (tab. III), studium psychoanalitycznego 
Bychowskiego (tab. IV), biografii Hertza (tab. V), biografii Kleinera (tab. VI), 

biografii Sawrymowicza (tab. VII).
1 znak „X“ oznacza stwierdzenie istnienia 

cechy przez poszczeóglnego autora
Źródła inform.

Ps
yc

ho
l, 

an
al

iza
 

J
B

yc
ho

w
sk

i

H
er

tz

K
le

in
er

Sa
w

ry
m

ow
ic

z

Cechy osobowości Kanały, zespoły objawów

Agresywności oskarżać, krytykować X 1 X X X X

wyśmiewać, pomniejszać X X X X X

skłonności sadystyczne X X X

Bezpieczeństwa lęk przed urazem fiz. śmierci X X X

lęk przed potępieniem X X X

υfi lęk przed pomniejszeniem X X X X
O
2

Degradacji pomniejszyć siebie X X
o
co poddawać się karze, cierp. X X X
Cb
>>

skłonności masochistyczne X X X
Λ©N Dominowania przewodzić, kierować X X X X X
-ł-ło wpływać, kontrolować X X X X X

zabraniać, zakazywać X X X X

Odrzucania samotnictwo X X X X X

dyskryminacja innych X X X X X

obojętność X X X X X
U zewnętrznlania przyciąganie uwagi innych X X X
siebie przesada, dramatyzowanie X X X

Cele życiowe niejasne, nieokreślone X X X X X

brak poczucia sensu życia X X X X X

‘o Nastroje obniżone, smutek, przygnęb. X X X X X
«o Nastroje zmienność nastrojów X X X X
ta Postawy uczuciowe pesymizm X X X X X



c. d. tabl. VIII Źródła informacji

Ps
yc

ho
l, 

an
al

iz
a

B
yc

ho
w

sk
i

H
er

tz

K
le

in
er

[ 
Sa

w
ry

m
ow

ic
z 

|

Cechy osobowości Kanały, zespoły objawów

Po
st

aw
y 

1

Wobec siebie aprobata, egocentr. narcyzm X X X X X

dezaprobata, poczucie winy X X X X X

Rzeczywistości 
(ludzie, zastane 
poglądy)

dezaprobata, potępienie X X X X X

lęk, niepokój X X X X

Kobiet krytycyzm X X X X

lęk, zahamowania X X X

Mechanizmy obronne projekcja X X X X X

racjonalizacja X X X X X

tłumienie X X X X

regresja X X X X

ucieczka X X X X X

reakcje upozorowane X X

kompensacja X X

sublimacja X X X

Jaźń (ego) wewnętrzne konflikty X X X X

nieustalona hierarchia 
wartości X X X X X

ambiwalencje, wahania X X X X X

mała odporność psychiczna X X X X

Cechy kobiece 
w osobowości X X X X X

Inne cechy kompleks Edypa X

kompleks oralny X

intro wersja X

potrzeba poznawcza X

uzdolnienia słowne, intel. X

Potrzeba stowarzy
szania się X X



PSYCHOLOGICAL A N A LY SIS OF CREATIVITY A S METHOD  
OF A SSESSM ENT W RITERS PERSONALITY

S u m m a r y

The purpose of th is paper is th e  assessm ent of personality  o f S ło
w ack i as authors h is  dram atic com positions. 14 dram atic com positions: 
M indow e, M aria Stuart, Kordian, H orsztyński, Balladyna, M azepa, L ilia  
W eneda, B eatr ix  Cenci, Fantazy, K siądz M arek, Sen srebrny Salom ei, 
K siążę niezłom ny, Z aw isza Czarny, Sam uel Zborowski w ere th e  subject 
o f psychological analysis.

P sychological analysis contains psychological interpretation topics, 
them as of tragedy and behaviour of the hero. This interpretation w as  
done on the basis of projective techniques: T. A. T., R orschach, W artegg, 
M urray’s „Exploration in P ersonality” and statem ents developm ent al 
and c lin ica l psychology.

T he resu lt of psychological analysis is the assessm ent of personality  
structure of S łow acki. A uthor of dram atic com positions had follow ing  
traits and features: needs of aggresion, dom ination, exh ib ition , harm a- 
voidance, abasem ent, rejection; inner conflicts; lack of em otional stab ility , 
declined  m ood; an x iety  and fears; w eak  ego, superego conflict, narcism ; 
d efen se  m echanism s: projection, rationalisation, regression, repression, 
réaction-form ation .
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