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 II. Od polityki do estetyki wstrętu
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Krew i kość. Psychopatologia anarchokomunizmu według Aurela Kolnaia

Abstract

This article presents a reconstruction of Aurel Kolnai’s early political philosophy, and espe-
cially of his stance on the relationship between Marxism and psychoanalysis, introduced 
in his first book Psychoanalysis and Sociology (1921). The aim of the article is to analyze 
the historical and theoretical context of this stance, the main lines of argumentation 
that justify it and their role in Kolnai’s thought formulated before WWII. 
As proposed in the main thesis of the article, Kolnai’s early political philosophy – whose 
foundations were shaped through debates conducted in the salon of young Hungarian 
liberal-left society called the Galileo Circle – constitutes part of a wider historical and 
ideological phenomenon known as the Budapest School of psychoanalysis, with Sándor 
Ferenczi as its central figure. Following this thesis, the article argues that Kolnai’s early 
philosophy was influenced by his attempt to utilise the theoretical work of Sigmund 
Freud in the field of sociology and, in particular, in interpreting the psychosocial back-
ground of so-called Hungarian Bolshevism, embodied in Budapest in the three-month 
reign of the Hungarian Communist Party led by Bela Kun. The article defends this point 
by analysing the differences between Kolnai’s stance and, on the one hand, the use of 
psychoanalysis in the sociological studies proposed by the Frankfurt School and, on the 
other, the social ontology developed at the same time by the phenomenological move-
ment represented by Max Scheler, Edith Stein and Dietrich von Hildebrand. 
The main conclusion drawn from this analysis is that the aforementioned differences 
stem from divergent understandings of the sociological category of “social masses” 
used by Kolnai, which he grounded more in Hegel’s thought than in Marx’s, as well 
as from his reference to Emil Durkheim’s sociological system rather than to Ferdinand 
Tönnies’s in his social studies. 
In line with this conclusion, the article proposes that insofar as Kolnai’s early political 
philosophy is focused not around common human social emancipation and class struggle 
but around constructing critical personality and a culture of solidarity, his philosophical 
stance can be considered close to a liberal socialism that is based on the foundations 
of individualism, personalism and pluralism of values.
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Wprowadzenie

Węgierską, liberalno-demokratyczną rewolucję chryzantem przyjął osiemnasto-
letni wówczas Aurel Kolnai w Budapeszcie jak dawno wyczekiwanego gościa. 
Wracających w listopadzie 1918 roku z frontu żołnierzy armii cesarsko-królew-
skiej, którzy w miejsce emblematów Kakanii wpinali sobie w czapki białe, jesien-
ne kwiaty, witał u wylotu ulicy Kotwicznej na bulwar, nazywany dziś imieniem 
Mihály Károly’ego. Na ścianie kamienicy pod numerem dwa wisiała do 1990 
roku tabliczka, która informowała, że w latach 1910-1919 miał w niej swoją 
siedzibę Krąg Galileusza1. W dyskusjach tego założonego w 1908 roku salonu 
liberalno-lewicowej młodzieży, który szerzył wśród budapeszteńskich studentów 
idee demokratycznego radykalizmu, brał udział Kolnai jeszcze podczas wojny 
jako gimnazjalista2. Rolę jego mentora przyjął wówczas na siebie Oszkár Jászi, 
socjolog, pacyfista i zwolennik radykalnych reform społecznych3. Z autorem książ-
ki Sztuka i moralność4, który po powrocie z Paryża upowszechniał na Węgrzech 
myśl Emila Durkheima, a w rewolucyjnym rządzie Károly’ego objął z ramienia 
mieszczańskiej Partii Radykalnej tekę ministra do spraw narodowościowych, 
Aurel Kolnai utrzymywał kontakt listowny także po ich emigracji z Węgier5. Po 
wybuchu II wojny światowej spotkali się ponownie w 1941 roku na emigracji 
w Stanach Zjednoczonych6. 

Upadek rządu Mihály Károly’ego w wyniku komunistycznego przewrotu 
i proklamowanie w marcu 1919 roku Węgierskiej Republiki Rad przyjął Kolnai 
z uczuciem trudnym dziś do określenia, bliskim jednak z pewnością jednemu 
z wnikliwie analizowanych później przez niego „uczuć wrogich” lub „awersyj-
nych”7. Wprawdzie wielu z uczestników dyskusji w Kręgu Galileusza, wśród nich 
György Lukács8, określony przez Kolnaia z perspektywy lat mianem „pospolitego 
sługi czasów”9, objęło funkcje komisarzy tej republiki, czym należy tłumaczyć 

1 Por. P. Csunderlik, Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták – A Galilei Kör története (1908‑1919), 
Napvilág Kiadó, Budapeszt 2017. 

2 Por. L. Congdon, Exile and Social Thought. Hungarian Intellectuals in Germany and Austria 
1919‑1933, Princeton University Press, New York 1991, s. 3-42.

3 Por. G. Litván, A Twentieth‑Century Prophet: Oscar Jászi 1875‑1957, Central European University 
Press, Budapeszt 2006. 

4 O. Jászi, Művészet és erkölcs, Népies kiadás, Budapeszt 1904.
5 Oszkár Jászi opuścił Budapeszt w maju 1919 roku, Aurel Kolnai zaś przeniósł się do Wiednia na 

jesieni 1920 roku, por. A. Kolnai, Political Memoirs, Lexington Books, Lanham 1999, s. 65. 
6 Exploring the World of Human Practice, red. Z. Balázs, F. Dunlop, Central European University 

Press, Budapeszt 2004, s. 1. 
7 A. Kolnai, Ekel, Hochmut, Hass . Zur Phänomenologie feindlicher Gefühle, Suhrkamp Verlag, Frank‑

furt am Main 2007; por. także A. Kolnai, „The standart modes of aversion”, [w:] A. Kolnai, On Disgust, 
Chicago/La Salle, Illinois 2004, s. 93-109. 

8 Por. György Lukács: His Life in Pictures and Documents, red. É. Fekete, É. Karádi, Corvina Kiadó, 
Budapest 1981. 

9 Por. A. Kolnai, Political Memoirs, s. 56. 
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obecny brak wspomnianej tabliczki na budynku jego dawnej siedziby. Jako że 
krąg ten, który łączył entuzjastów nauk przyrodniczych, materialistów, ateistów 
i wolnomyślicieli, miał za swą główną dewizę „uczyć się i nauczać”, równie 
wielu z nich jednak, między innymi Karl Mannheim czy Karl i Mihály Polányi 
– jak ujął to Aurel Kolnai w Pamiętnikach politycznych – „odrzuciło komuni-
styczną dyktaturę ze wstrętem”10. Sam Kolnai przywoływał w swojej pierwszej 
emigracyjnej książce Psychoanaliza a socjologia, opublikowanej w 1920 roku 
w Wiedniu, świeże wspomnienie rozmowy, odbytej pod dyktaturą w Budapesz-
cie z przyjacielem, który „zawsze był nastawiony postępowo, a od niedawna 
został komunistą”11. W odpowiedzi na swoją skargę, że wolnościowe zdobycze 
rewolucji chryzantem są zaprzepaszczane, a wszelka krytyka rozporządzeń 
„władzy rad” jest surowo zakazana, usłyszał: „no, a cóż ty masz do zarzucenia 
rozporządzeniom władzy rad?”12. 

Humanistyczny sens psychoanalizy

W swoich Portretach do historii idei dwudziestego wieku Axel Honneth przed-
stawił Aurela Kolnaia jako „niespokojnego tematycznie ducha”, skłonnego 
podejmować, zależnie od okoliczności, wciąż nowe wyzwania teoretyczne13. 
Wśród licznych zagadnień, które Kolnai czynił tematami swej refleksji podczas 
życiowej tułaczki z Budapesztu, przez Wiedeń i Nowy Jork po Londyn, o jej 
ciągłości i współczesnej doniosłości pozwalają dziś mówić, zdaniem Honnetha, 
ich dwie główne grupy. Z jednej strony, jako filozof wywodzący się ze szkoły 
Brentany i Husserla, Kolnai usiłował na drodze fenomenologicznych badań nad 
negatywnymi reakcjami uczuciowymi przyczynić się do zbudowania materialnej 
etyki wartości. Z drugiej strony, od publikacji w 1933 roku krytycznego artykułu 
na temat teorii politycznej Carla Schmitta14, nie opuszczała go, zgodnie z pre-
zentacją Honnetha, idea rozwinięcia takiego pojęcia „polityczności” i praktyki 
politycznej, które zdawałoby sprawę z faktu pluralizmu ludzkich wartości15. 

Książka, którą ledwie dwudziestoletni Aurel Kolnai opublikował tuż po przy-
byciu do Wiednia, wydaje się nie mieścić w żadnej ze wskazanych dominant 
jego teoretycznej refleksji. Między innymi z tego powodu Honneth omówił 
jej tematykę w swoim portrecie w sposób dość pobieżny. Nie bez znaczenia 
jest tu też fakt, że sam wspomniany portret stanowił pierwotnie posłowie do 
opublikowanego w 2007 roku wyboru rozpraw Kolnaia pod tytułem Wstręt, 

10 W przekonaniu Kolnaia uczyniłby tak również – określany przez niego mianem „oficjalnego 
poety” kręgu – Endre Ady, któremu „niebo łaskawie oszczędziło jej doświadczenia”, por. A. Kolnai, 
Political Memoirs, s. 42. 

11 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie. Zur Psychologie von Masse und Gesellschaft, Interna‑
tionaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig/Wien/Zürich 1920, s. 112. 

12 Tamże.
13 Por. A. Honneth, „Phänomenologie des Bösen. Das vergessene Werk von Aurel Kolnai”, [w:] 

A. Honneth, Vivisektionen eines Zeitalters. Porträts zur Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main 2014, s. 77.

14 A. Kolnai, Der Inhalt der Politik, „Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft”, Bd. 94, H. 1. 
(1933), s. 1-38.

15 A. Honneth, Phänomenologie des Bösen, s. 78. 
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pycha, nienawiść, którego celem było przedstawienie niemieckiemu czytelniko-
wi dorobku tego zapomnianego fenomenologa przede wszystkim w zakresie 
analiz uczuć awersyjnych16. Odnosząc się do kwestii okoliczności powstania 
książki Psychoanaliza a socjologia, Honneth zauważył w swoim posłowiu, że 
stanowiła ona realizację psychoanalitycznego projektu badawczego młodego 
Kolnaia, którego koncepcję wypracował sobie już podczas dyskusji prowadzonych 
w Kręgu Galileusza. Już w niej zaznaczać się miały jednak u Kolnaia tendencje 
do podważania siły wyjaśniającej psychoanalizy. Pogłębiając się w kolejnych 
artykułach, publikowanych przez niego w latach dwudziestych w wydawanym 
przez Zygmunta Freuda czasopiśmie „Imago”, tendencje te miały z czasem przy-
czynić się do porzucenia przez Kolnaia psychoanalizy na rzecz fenomenologii17. 

Z ideą psychoanalizy Aurel Kolnai zapoznał się w Kręgu Galileusza za po-
średnictwem jej węgierskiego, przedstawiciela, Sándora Ferencziego, przyjaciela 
i  jednego z najbliższych współpracowników Freuda18. Choć opublikowana 
niedawno historia powstałej wokół Ferencziego, budapeszteńskiej szkoły psy-
choanalizy nie zalicza Kolnaia do jej przedstawicieli19, jego książka o znaczeniu 
nauki Freuda dla badań socjologicznych została przyjęta w jej środowisku z za-
interesowaniem20. Jeden z recenzentów, Theodor Reik, chwalił jej oryginalność 
metodologiczną, inny z nich, Vladimir Jurinetz określał Kolnaia w wydawanym 
w Moskwie czasopiśmie „Pod sztandarem marksizmu” mianem „najzagorzal-
szego ucznia Freuda” i obszernie cytował jego książkę w celu zdezawuowania 
podjętej w niej, psychoanalitycznej krytyki materializmu historycznego21. Jed-
noznacznym świadectwem miejsca, jakie zapewnił sobie Kolnai swoją książką 
wśród pozostałych freudystów, stało się przetłumaczenie jej wkrótce na język 
angielski22, a także wspomniane wcześniej zaproszenie go do współpracy z ich 
oficjalnym organem „Imago”, gdzie opublikował m.in. artykuł O mistyce oraz 
przedstawił analizę krytyki freudowskiej teorii libido ze strony Maxa Schelera23. 

O bliskich związkach Aurela Kolnaia ze szkołą budapeszteńską świadczy 
może najbardziej dobitnie artykuł, który opublikował w 1923 roku w tomie 
jubileuszowym Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, wydanym z okazji 
pięćdziesiątych urodzin Ferencziego. Tematem tego artykułu, sąsiadującego 
we wspomnianym tomie z tekstem Melanii Klein, stał się humanistyczny sens 
psychoanalizy, która – jak pisał w nim Kolnai – „w przełomowy sposób wpłynęła 

16 Por. A. Honneth, [w:] A. Kolnai, Ekel, Hochmut, Hass, s. 143-175. 
17 Tamże, s. 147.
18 Tamże, s. 145.
19 Por. J. Meszaros, Ferenczi and Beyond. Exile of the Budapest School and Solidarity in the Psy-

choanalytic Movement during the Nazi Years, Karnac Books Ltd, London 2014. Wśród węgierskich 
psychoanalityków Kolnaia wymienia zaś Paul Harmat, Freud, Ferenczi und die ungarische Psychoanalyse, 
Edition discord, Tübingen 1988, s. 42. 

20 A. Honneth, Phänomenologie des Bösen, s. 79.
21 Por. V. Jurinetz, Psychoanalyse und Marxismus, „Unter dem Banner des Marxismus” 1 (1925), 

s. 90-133. 
22 A. Kolnai, Psychoanalysis and Sociology, transl. by Eden and Cedar Paul, Harcourt, Brace and 

Company, New York 1922. 
23 Por. A. Kolnai, Über das Mystische, „Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf sie 

Geisteswissenschaften”, VII/1 (1921), s. 40-70, tenże, Max Schelers Kritik und Würdigung der Freudschen 
Libidolehre, „Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf sie Geisteswissenschaften”, XI/1, 
s. 135-146 (rec. z: M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, Cohen, Bonn 1923). 
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na cały nasz światopogląd i zajęła poczesne miejsce w historii intelektualnej 
(zachodniej) ludzkości”24. W swoim artykule podkreślał on, z jednej strony, 
wniesiony przez psychoanalizę wkład do nauki jako takiej. Przyznawał, że w psy-
choanalizie „nauki przyrodnicze, pozytywizm, determinizm, w tej samej mierze 
empiryzm, jak i racjonalizm, o ile stanowią one przeciwieństwo wobec tego, co 
nadzmysłowe i metafizyki, znalazły nowy oddział posiłkowy, nowego sojuszni-
ka”25. Z drugiej strony, Kolnai zwracał w nim uwagę na fakt, że psychoanaliza 
stała się wsparciem nie tyle dla wywodzącego się z nauki materialistycznego 
światopoglądu, ile dla jej pozytywistycznej metody poznawczej. Podczas gdy 
pozytywizm, wskazywał w swoim artykule, oddziałał ongiś ozdrowieńczo na 
narcyzm dotychczasowej psychologii swoją krytyką duszy, dzięki psychoanalizie 
rozwinął się on do postaci „krytyki ciała”. Według Kolnaia, ostatecznemu prze-
zwyciężeniu metafizycznego myślenia o ciele towarzyszyło w niej poluzowanie 
materialistycznego obrazu świata tak samo, jak miało to miejsce w fenomena-
lizmie Macha oraz – co stwierdzi dopiero później – w fenomenologii Schelera 
i Husserla26. 

Aurel Kolnai przestrzegał jednocześnie w swoim artykule przed pokusą jed-
noznacznego włączania psychoanalizy do nowego wówczas nurtu umysłowego, 
jakim był „przełom antypozytywistyczny”, a także dostrzegania w niej nowej 
postaci romantyzmu. Zgadzał się, że uznanie tego, co nieświadome oraz rozpo-
znanie znaczenia popędów przyczyniło się do detronizacji racjonalizmu w sensie 
przekonania, że wszelkie zachowanie człowieka można wyjaśnić i nim kierować, 
ograniczając się do sfery refleksji. Dostrzegał wspólnotę pomiędzy odkryciem 
irracjonalnych korzeni tego, co na pozór czysto racjonalne, w psychoanalizie 
Freuda i Ferencziego oraz w socjologii Webera. Wskazując na analogię pomiędzy 
odsłonięciem przez tego ostatniego treści purytańskich w „duchu kapitalizmu”27 
oraz stwierdzeniem przez psychoanalityków „analnego” charakteru popędu 
oszczędzania, Kolnai przyznawał, że istotnym wkładem jego nauczycieli w krytykę 
współczesności było wykazanie, że „nowoczesny racjonalizm jest nawet nie tyle 
poroniony, lecz w ogóle nie jest prawdziwym racjonalizmem”28. 

Uznając psychoanalizę za swoistą syntezę światopoglądu pozytywistycznego 
i światopoglądu „wiary w ducha”, Kolnai z całą mocą podkreślał, że nie ma ona 
jednak nic wspólnego z przyrodniczo-naukową, „materialistyczną mistyką”29. 
W przeciwieństwie do prądów umysłowych, które przez odwoływanie się do su-
gestii i hipnozy usiłowały równoważyć jednostronność materializmu nieodpowie-
dzialnym spirytualizmem, postępowanie analityczno-terapeutyczne miało w jego 
ujęciu sens wyłącznie naukowo-emancypacyjny. Odnosząc się do popularnych 
w owym czasie przejawów wiary nie tylko w ducha, lecz także w „duchy”, jak 
okultyzm, antropozofia, chrześcijaństwo naukowe czy parapsychologia, Kolnai 

24 A. Kolnai, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Psychoanalyse, „Internationale Zeitschrift für 
Psychoanalyse” IX (1923) H. 3, s. 345.

25 Tamże.
26 Tamże, s. 348. 
27 Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wyznania protestanckie a duch kapitalizmu, 

przeł. B. Baran, P. Miziński, Aletheia, Warszawa 2010. 
28 A. Kolnai, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Psychoanalyse, s. 349. 
29 Tamże. 
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stwierdzał: „tu kłamstwo, bezkrytyczne posłuszeństwo, ślepa wiara, grzęźnięcie 
w cudzej woli, tam prawda, wychowywanie do samopoznania i opracowania 
siebie na nowo, do krytycznego kierowania samym sobą!”30. Zgodnie z jego 
słowami, „racjonalnie pojęty racjonalizm” psychoanalizy nie miał polegać na 
niekontrolowanym wczuwaniu się i zanurzaniu się w to, co nieświadome, lecz 
na poszerzaniu, rozjaśnianiu i umacnianiu świadomości: na „poznawaniu tego, 
co nieświadome, środkami świadomości i odpowiednim, racjonalnym wpływa-
niu na ufundowane w nieświadomości życie popędowe”31. W przeciwieństwie 
do kultu nieświadomości w okultyzmie, którego różne postaci Kolnai uznawał 
za ideologie „niezachodnie”, stanowiące przejaw „upadku naszej kultury”, 
psychoanalizę przedstawiał w swym artykule jako „organiczny wykwit cywi-
lizacji zachodniej na jej drodze do opanowania całego świata zewnętrznego 
i wewnętrznego przez świadomość”32.

Psychoanaliza a marksizm

Jak zauważył Aurel Kolnai pół wieku później w swoich Pamiętnikach politycznych, 
„nie ma w naszym życiu niczego ważniejszego od naszych miłości i nienawiści; 
przy czym o ile nienawiść jest ważna w tym sensie, że rządzi wyborem naszych 
frontów walki i punktów naszej najwyższej koncentracji energii, o tyle (…), 
nasze miłości określają, kim się faktycznie jest”33. Wymieniając swoje własne 
„bojowe namiętności”, zaliczył do nich „nienawiść do komunizmu i panteizmu, 
do tyranii i anarchii, do bezkształtności i bezprawia, do uniformizmu i mono-
tonii”34. Pierwsza książka Kolnaia, zgodnie ze swym podtytułem stanowiąca 
przyczynek do Psychologii masy i społeczeństwa, miała być wprawdzie, o czym 
informowały tytuły jej dwóch głównych części, z założenia neutralnym, nauko-
wym omówieniem, z jednej strony, „socjologicznych wyników” psychoanalizy, 
a z drugiej strony, jej „socjologicznych zadań”. Szczególnie w drugiej części 
książki, którą tworzyła w całości, obok wstępnych Uwag ogólnych, względnie 
samodzielna Próba psychoanalizy anarcho=komunizmu35, dały jednak o sobie 
znać również jego namiętności bojowe, które rzucają, jak się wydaje, pewne 
światło także i na to, kim stał się Aurel Kolnai w jego późniejszych publikacjach. 

O ile w artykule na temat humanistycznego sensu psychoanalizy Kolnai 
przeciwstawił ją ideologiom irracjonalistycznym, tworzącym „okultystyczne 
źródła nazizmu”36, o tyle w książce Psychoanaliza a socjologia główny front 
walki przebiegał pomiędzy nią a różnymi typami ideologii komunistycznej. 

30 Tamże, s. 350. 
31 Tamże. 
32 Tamże. 
33 A. Kolnai, Political Memoirs, s. 70. 
34 Tamże. 
35 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 88 i n. 
36 Jak zauważa Nicolas Goodrick Clarke, doktryny, które łączyły niemiecki, volkistowski nacjonalizm 

i aryjskie teorie rasowe z okultyzmem, „stanowiły artykulacje defensywnej ideologii tożsamości niemiec‑
kiej i antyliberalizmu, ponieważ szczególnie niepokoiło je zyskiwanie politycznej podmiotowości przez 
narodowości wieloetnicznych Austro-Węgier po roku 1900”, por. N. Goodrick Clarke, The Occult Roots of 
Nazism. Secret Aryan Cults and their Influence on Nazi Ideology, I. B. Tauris & Co Ltd, London 1984, s. VI. 
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Inaczej niż późniejsi przedstawiciele Szkoły Frankfurckiej, jak Herbert Marcuse 
czy Erich Fromm, dla których psychoanaliza stała się oddziałem posiłkowym 
marksistowskiej krytyki społecznej, Kolnai już w swej pierwszej publikacji uczy-
nił z niej sojusznika rozwijanej przez niego do końca życia, liberalno-konser-
watywnej filozofii politycznej. Wprawdzie, jak pisał w swym artykule z 1923 
roku, „łatwo może przyjść komuś do głowy pomysł, że wykonuje ona tę samą, 
krytyczno-interpretacyjną pracę w odniesieniu do jednostkowej psychiki, co 
marksizm w odniesieniu do struktury społecznej, i może być przez to uważana 
za jego kontynuatorkę i współbojowniczkę”37. Sam jednak wymieniał szereg 
różnic pomiędzy marksizmem a psychoanalizą, które kazały mu umieszczać je 
po przeciwnych stronach frontu oraz uznawać naukę Freuda za bliższą w jej 
implikacjach socjologicznych raczej „fizjokratyczno-indywidualistycznej teorii 
społecznej”38. 

Kolnai przyznawał, że faktycznie, za możliwością sprzymierzenia się psycho-
analizy z marksizmem w obszarze krytyki społecznej zdają się przemawiać pewne 
wspólne elementy ich struktur myślowych. Zaliczał do nich wskazywanie w ich 
ramach na ukryte za zasłoną ideologii czynniki „animalne”, woluntarystyczną 
interpretację innych teorii społecznych i – z pewnymi zastrzeżeniami – swojej 
własnej, a także pewien cechujący je „rys dialektyczny”, obliczony na znoszenie 
przeciwieństw39. Niemniej, przymierze takie wykluczał, w jego ujęciu, szereg 
zachodzących pomiędzy nimi, dalece istotniejszych różnic. I tak, o ile teoria 
społeczna Marksa jako przykład ekonomicznego monizmu stanowiła, według 
Kolnaia, pewien system dogmatyczny, o tyle teoria Freuda była dla niego 
bardziej „rozwojowa” z uwagi na cechującą ją wszechstronność naukową. Za 
przejaw dogmatyzmu Marksa uznawał on uogólnianie przez niego „racjonal-
nych interesów” społecznych, któremu przeciwstawiał wyniki badań Freuda 
z zakresu psychologii głębi. Nie do przyjęcia z punktu widzenia psychoanalizy 
było, zdaniem Kolnaia, zakładanie przez Marksa istnienia z góry określonych, 
historycznych procesów rozwojowych, czego odpowiednikiem była u Freuda 
jedynie pewna mieszcząca się w ramach empirii, wybiegająca w przyszłość spe-
kulacja. Za szczególnie niewiarygodną Kolnai uznawał Marksowską obietnicę 
przekształcenia się całej ludzkości w bezosobowy proletariat, którą konfrontował 
z naciskiem psychoanalizy na budowę krytycznej osobowości40. Sam wieścił już 
pod wyraźnym wpływem Schelera, że na ruinach nieudanego, marksistowskiego 
przewrotu przyjdzie kolej na nową, personalistyczną reformę społeczną. W walce 
ze starym, „mechaniczno-purytańskim” liberalizmem miała ona wspierać się na 
psychoanalitycznych badaniach nad tajemnicami „libidynalnego zaspokojenia” 
i racjonalnej wolności człowieka, a także nad możliwością „samosterownej 
osobowości kulturowej”41.

Nadzieję na wypełnienie przez psychoanalizę tego zadania wiązał Kolnai 
z przedstawionymi w książce Psychoanaliza a socjologia ustaleniami, do których 

37 A. Kolnai, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Psychoanalyse, s. 355. 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Tamże, s. 356. 
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nauka Freuda już doszła, jego zdaniem, w obszarze nauk społecznych. Podstawą 
tych ustaleń stało się przede wszystkim, w jego ujęciu, istotnie odróżniające 
psychoanalizę od innych kierunków psychologicznych stwierdzenie roli społe-
czeństwa w rozwoju jednostki42. W tej mierze, w jakiej badania analityczne nad 
osobami chorymi psychicznie wykazały w jej ramach nieodzowność uwzględ-
nienia bezpośredniego społecznego otoczenia jednostki w wyjaśnianiu nawet 
czysto indywidualnych kategorii psychologicznych, konstytutywne dla samej idei 
psychoanalizy stało się, pisał Kolnai, „uznanie jeśli nie metafizycznego priorytetu 
społeczeństwa, to z pewnością wzajemnego oddziaływania i warunkowania się 
jednostki i społeczeństwa”43. Jako a-fizjologiczna i a-metafizyczna, psychoanaliza 
miała, zgodnie z jego uwagą, charakter społeczny również w obszarze terapii, 
która polegała w jej wypadku nie tyle na ingerencji fizycznej, ile na „psychicznej 
współpracy” pacjenta z lekarzem44.

W ujęciu Kolnaia, na gruncie psychoanalizy, tak samo jak na gruncie socjo-
logizmu Durkheima, wpływ społeczeństwa na kształtowanie się jednostki nie 
polegał na tym, że wypełnia ono treścią społeczną jej niejako gotowe ramy 
psychiczne, lecz na tym, że „tworzy same te ramy: nie tylko w odniesieniu do 
moralnej, lecz również intelektualnej konstytucji jednostki”45. Główny przed-
miot badań psychoanalizy, a mianowicie to, co nieświadome, czego nie da się 
wyrazić językowo ani zakomunikować w inny, powszechnie zrozumiały spo-
sób, definiowała ona z perspektywy pytania o jej sens socjologiczny jako to, 
co aspołeczne i – jak podkreślał Kolnai – w tej samej mierze a-indywidualne. 
Realizacja jej głównego celu, a mianowicie poszerzanie obszaru świadomości 
przez odszyfrowywanie i wyjaśnianie nieświadomych elementów psychicznych, 
które miało dokonywać się na drodze ich analizy porównawczej i systematyzacji, 
polegała w ten sposób zarówno na ich poznawaniu, jak i udostępnianiu, po 
pierwsze lekarzowi, a po drugie społeczeństwu46. 

Ów „rys dialektyczny” w sposobie ujęcia relacji pomiędzy jednostką a społe-
czeństwem psychoanaliza dzieliła oczywiście nie tylko z marksizmem, lecz także 
z innymi ówczesnymi filozofiami człowieka w Niemczech, które przyjmowały 
wobec tej kwestii perspektywę socjologiczną. Obok Georga Simmla, Maxa Webe-
ra, wspomnianego wcześniej Karla Mannheima czy później Helmutha Plessnera, 
rys ten był właściwy reprezentowanej między innymi przez Maxa Schelera so-
cjologii wiedzy, a poprzez niego także innym filozofiom wspólnoty, rozwijanym 
po zakończeniu I wojny światowej w obrębie ruchu fenomenologicznego47. 
Tak samo jak Scheler, który w swoim Formalizmie w etyce i materialnej etyce 
wartości utrzymywał, że „każda skończona osoba indywidualna jest zawsze 
członem jakiegoś związku społecznego, a zatem w sposób równie źródłowy 

42 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 6. 
43 Tamże. 
44 Tamże, s. 7. 
45 Tamże, s. 38. 
46 Tamże, s. 44. 
47 Por. m.in. M. Scheler, Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grund-

legung eines ethischen Personalismus, Verlag von Max Niemeyer, Halle 1916; E. Stein, Individuum und 
Gemeinschaft, „Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung”, Bd. 5, Max Niemeyer, 
Halle 1922, s. 116-283; D. von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen über Wesen 
und Wert der Gemeinschaft, Haas & Grabherr, Augsburg 1930.
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osobą jednostkową i członem pewnej osoby zbiorowej (Gesamtperson)”48, także 
Edith Stein wskazywała, że tylko z jednej strony „charakter wspólnoty okazuje 
się zależny od indywidualnej niepowtarzalności jej członków”49. Z drugiej strony, 
pisała, „odnajdujemy indywiduum uwarunkowane w swoim charakterze przez 
wspólnotę”50. 

Jako szczególnie istotny wkład psychoanalizy w badania nad człowiekiem 
jako istotą społeczną Kolnai przedstawiał w swojej książce podjęte w jej ra-
mach badania nad seksualnością, a także wyniki, do jakich doszła, odnosząc 
się do relacji pomiędzy psychiką normalną a psychiką chorą. W odróżnieniu od 
marksistowskiej filozofii człowieka oraz innych współczesnych mu stanowisk 
z obszaru antropologii filozoficznej i społecznej, wraz z koncentracją na pato-
logiach w procesie zaspokajania popędów płciowych psychoanaliza uczyniła 
swym przedmiotem, w jego ujęciu, „pierwotny punkt węzłowy”, decydujący 
zarówno o tym, co łączy jednostkę ze społeczeństwem, jak i o tym, co ją od niego 
oddziela51. Dzięki badaniom nad ambiwalencją uczuć, budzących się między 
jednostkami w związku z realizowaniem przez nie, względnie blokowaniem ich 
potrzeb seksualnych, a także nad ufundowanym w nich związkiem pomiędzy 
wewnętrzną organizacją jednostki a organizacją społeczną, to nie dogmatyczny 
ekonomizm Marksa z ożywiającą go ideą komunizmu, lecz „wolny i emancy-
pacyjny duch psychoanalizy” stał się, według Kolnaia, „owym prądem, który 
przenika mury pomiędzy psychiką jednostki a wspólnotą, wzniesione głównie 
z powodów afektywnych”52. Wyzwalając myśl socjologiczną z „materialistycz-
nego obskurantyzmu” minionych dziesięcioleci, traktując „wolność wewnętrzną 
jako korelat wolności zewnętrznej”, duch ten dalece przewyższał, jego zdaniem, 
pod względem racjonalizmu i sensu emancypacyjnego wszelkie dotychczasowe 
postaci myśli postępowej53.

Mimo swego głębokiego przekonania o zarówno humanistycznej, jak i socjo-
logicznej doniosłości psychoanalizy, Kolnai zastrzegał, że jako skoncentrowana 
w swych celach i metodzie na psychice jednostki, nie mogła ona oczywiście 
aspirować do odgrywania w badaniach społecznych roli dominującej. Tym, czego 
od niej oczekiwał, było raczej istotne, a niekiedy niezbędne wsparcie badań nad 
uniwersalnymi prawami życia społecznego, organizacją społeczeństw i miej-
scem jednostki we wspólnocie. Choć zasadniczym celem psychoanalizy było 
po prostu uleczenie chorego, nic jednak – jego zdaniem – nie stało również na 
przeszkodzie, aby tak samo jak marksizm wniosła ona swój wkład do refleksji 
nad podstawami polityki. Według Kolnaia, jej polityczna doniosłość nie dała 
się wprawdzie sprowadzić do żadnego programu partyjnego. Niemniej, jak 
wskazywał, zadania psychoanalizy jako praktyki terapeutycznej, a mianowicie 
dostarczenie jednostce psychicznej równowagi, lepszej komunikacji z otocze-
niem, większej racjonalności i harmonii, w znacznym stopniu pokrywały się 

48 M. Scheler, Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik, s. 514. 
49 Por. E. Stein, „Jednostka a wspólnota”, [w:] tejże, Filozofia psychologii i humanistyki, tłum. P. Janik 

SJ i in., Kraków 2016, s. 418. 
50 Tamże. 
51 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 8.
52 Tamże.
53 Tamże. 



70

Andrzej Gniazdowski

z celami, jakie stawiała sobie w odniesieniu do wspólnoty państwowej wszelka 
praktyka polityczna.

Seksualność mas

W książce Psychoanaliza a socjologia Aurel Kolnai wyróżnił trzy główne dziedzi-
ny, w jakich wsparcia z jej strony mogła oczekiwać myśl socjologiczna. Pierw-
szą z nich stanowiła etnopsychologia (Völkerpsychologie), przede wszystkim 
z uwagi na stwierdzany w jej ramach paralelizm pomiędzy treściami wyobrażeń 
indywidualnych a treściami wyobrażeń społecznych. Drugą z nich była, jak 
należałoby ją dziś określić, mikrosocjologia lub psychologia społeczna, w tej 
mierze, w jakiej przedmiot jej badań stanowią indywidualno-psychologiczne 
podstawy rozwoju społeczeństwa i kultury, tzn. warunki pierwotne ich for-
mowania się na poziomie jednostek i rodziny. Dopiero trzecia z wyróżnianych 
przez Kolnaia dziedzin obejmowała zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej 
socjologii współczesności, dotyczące położenia jednostki we współczesnym 
społeczeństwie, jego organizacji i aktualnych problemów. Kolnai zaliczał do nich 
„terapię analityczną, analizę jednostki zdrowej, życie rodzinne i pedagogikę, 
kwestie indywidualizmu i socjalizmu”54. 

W odróżnieniu od badań nad relacją pomiędzy jednostką a wspólnotą, rozwi-
janych w tym samym czasie w ramach ruchu fenomenologicznego, socjologiczne 
wyniki psychoanalizy miała cechować, w ujęciu Kolnaia, we wszystkich trzech 
wspomnianych dziedzinach doniosłość naukowa. Podczas gdy fenomenologie 
wspólnoty Schelera, Stein czy Hildebranda definiowane były przez nich jako 
badania ontologiczne, skoncentrowane na „istocie” względnie „strukturze 
apriorycznej” wspólnoty55, psychoanaliza miała być zdolna do wyjaśniania re-
lacji między treściami wyobrażeń indywidualnych i społecznych jako pewnych 
zależności przyczynowych56. Ponieważ o paralelizmie psychiki indywidualnej 
i psychiki społecznej można było mówić, zdaniem Kolnaia, jedynie w bardzo 
ograniczonym zakresie, za możliwy wkład psychoanalizy do socjologii również on 
uznawał jednak interpretację wyłącznie podstawowych wyobrażeń społecznych. 
Swą siłę wyjaśniającą pod tym względem miała ona czerpać ze stwierdzanej 

54 Tamże, s. 10. 
55 W rozprawie „Jednostka a wspólnota” Edith Stein definiowała swoje badania nad przyczynowo‑

ścią psychiczną jako analizy z zakresu psychologii apriorycznej, których celem miało być „wielostronne 
zgłębienie istoty rzeczywistości psychicznej i duchowej”, nakreślenie „struktury osobowości ludzkiej”, 
a następnie ich poszerzenie „od odosobnionego indywiduum psychicznego do rzeczywistości ponadin‑
dywidualnych”, obliczone na „wniknięcie głębiej w strukturę osobowego uniwersum”, por. E. Stein, 
„Jednostka a wspólnota”, s. 95 i 467. Także Dietrich von Hildebrand w Metafizyce wspólnoty stwierdzał, 
że „badania, które nas tutaj zajmują, są – jako ontologia wspólnoty – natury apriorycznej. Chodzi w nich 
o analizę istoty, o wnioski, których apriorycznej natury nie narusza to, że poszczególne konkretne formy 
wspólnoty muszą nam być znane «z doświadczenia»”, por. D. von Hildebrand, Metafizyka wspólnoty. 
Rozważania nad istotą i wartością wspólnoty, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 32. 

56 Przyjętą przez siebie, psychoanalityczną perspektywę teoretyczną Kolnai określił w artykule na 
temat krytyki koncepcji libido ze strony Schelera, tym razem również krytycznie jako zmierzającą do 
tego, by „wyjaśnić, odszyfrować, ustalić zjawiska, sprowadzić je do wspólnego mianownika, określić 
prawidłowości ich występowania i powstawania”, por. A. Kolnai, Max Schelers Kritik und Würdigung 
der Freudschen Libidolehre, s. 135. 
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w jej ramach, „uderzającej analogii”, jaką wykazują mechanizmy idei zbiorowych 
wobec snów oraz chorób psychicznych, a także z dających w nich o sobie znać 
treści uniwersalnych, takich jak „symbolika kazirodztwa, składowych popędów 
seksualnych, relacji do członków rodziny, wszechmocy myśli”57. 

Głównym świadectwem wyjaśniającej siły psychoanalizy w odniesieniu 
do zjawisk społecznych stało się w książce Kolnaia zastosowanie jej wyni-
ków badawczych w analizie jednego z socjologicznych pojęć podstawowych, 
a mianowicie kategorii masy. Wprowadzone do języka politycznego w okresie 
rewolucji francuskiej m.in. przez krytycznego wobec niej Edmunda Burke’a i – 
w Niemczech – Friedricha von Gentza, pojęcie to stało się po I wojnie światowej 
jedną z podstawowych kategorii krytyki społecznej58. Jako bezkształtny „tłum”, 
„motłoch”, będący społecznym produktem ubocznym rewolucji przemysłowej, 
„masa” względnie „masy” stanowiły palący problem polityczny już w filozofii 
politycznej Hegla59. Podczas gdy autor Zasad filozofii prawa pytał o możliwość 
ich ponownej integracji z „uformowaną w sobie całością” społeczeństwa 
obywatelskiego i nowoczesnego państwa60, Marks uczynił z pojęcia masy, „wy-
klętego ludu ziemi”, podstawową kategorię swojej teorii alienacji społecznej. 
„Dialektyczne zniesienie” muru między jednostką a wspólnotą, względnie mię-
dzy masami a społeczeństwem było, jego zdaniem, możliwe jedynie na drodze 
ogólnoświatowej rewolucji i dokonanej dzięki niej, powszechnej emancypacji 
człowieka jako „istoty gatunkowej”61. 

W swoim podejściu do kategorii masy i stanowiącej podstawowy kontekst 
jego użycia „kwestii społecznej” Aurel Kolnai przyjął perspektywę raczej Hegla 
niż Marksa62. Poświęcając swą książkę, pod wpływem doświadczenia „psychozy 
wojennej” i następującej po niej „psychozy rewolucyjnej”, analizie „psychiki 
mas”, usytuował ją w nurcie badawczym, zapoczątkowanym przez Gustawa Le 
Bona63 i kontynuowanym równolegle także w ramach „psychologii apriorycznej”, 
uprawianej przez fenomenologów. Max Scheler, występując wśród nich w tej 
dziedzinie znów w roli pioniera, budował swą materialną etykę wartości także 
pomny faktu, że „czynniki przyczynowe wydarzeń historycznych przechodzą coraz 
bardziej z osoby na masy”64. Samą masę, którą – również zgodnie z perspektywą 
Hegla – uznawał za współczesny odpowiednik zwierzęcej hordy, definiował 
jako „tę jedność społeczną, która konstytuuje się w wyniku (równoczesnego) 

57 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 15. 
58 Por. E. Pankoke, „Masse, Massen”, [w:] J. Ritter i in., Historisches Wörterbuch der Philosophie, 

Bd. 5, Schwabe Verlag, Basel 1980, s. 828. 
59 Tamże. 
60 G. W. F. Hegel, Zasady filozofii prawa, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 1969, § 279. 
61 Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki Heglowskiej filozofii i prawa, „Wstęp” oraz K. Marks, 

W kwestii żydowskiej, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wszystkie, t. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, 
s. 458-469 i s. 420-458.

62 Rozwiązanie kwestii społecznej, możliwość przeciwdziałania politycznemu wykluczeniu mas, spo‑
wodowanemu uwarunkowaną strukturalnie „,masową biedą”, Kolnai upatrywał w każdym razie nie tyle 
w ich aktywizacji i ideologicznej integracji w ramach „proletariatu” jako świadomego klasowo podmiotu 
procesu rewolucyjnego, ile raczej, idąc śladem liberalno-konserwatywnego ekonomisty i socjologa Lorenca 
von Steina, w ich kształceniu politycznym i „czynieniu w ten sposób mas klas niższych samodzielnym 
czynnikiem ruchu społecznego”, por. L. von Stein, Die Gesellschaftlehre, Bazylea 1857, s. 399 i n. 

63 Por. G. Le Bon, Psychologie des foules, Alcan, Paris 1895. 
64 M. Scheler, Formalismus in der Ethik und materiale Wertethik, s. 526. 
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bezrozumnego (verständnisfreie) zarażenia i bezwolnego naśladownictwa”65. 
Kategorią tą Scheler posługiwał się już w swej pracy Fenomenologia i teoria uczuć 
sympatii z 1913 roku, gdzie odsyłając do Psychologii tłumu oraz nieistniejącej 
książki Le Bona L’âme revolutionaire stwierdzał: „zrezygnuję tu z przedstawienia 
ogromnej roli «zarażania» w historycznym powstawaniu całej sfery moralnej: 
tej, którą odegrało ono w tworzeniu się psychopatycznych ruchów grupowych 
(począwszy od folie à deux aż po ukształtowanie się trwałych, patologicznych 
obyczajów i moralności całych ludów) oraz w wyzwalaniu panik, a szczególnie 
w ramach wszystkich masowych ruchów rewolucyjnych”66.

W swojej analizie psychiki masowej również Kolnai uczynił swym przedmiotem 
wspomniane, konstytutywne dla masy jako pewnej jedności społecznej, „bez-
rozumne”, „nieświadome” mechanizmy powstawania wyobrażeń zbiorowych. 
Ponieważ wyobrażenia te zarówno w swej patologicznej, jak i normalnej formie 
stanowiły w ujęciu psychoanalizy skutek „prostego sumowania względnie ko-
munizowania idei indywidualnych”67, naukowe wyjaśnienie tych mechanizmów 
miało polegać na odsłonięciu ich przyczyn w bezrozumnym, „bezwolnie” je 
kształtującym życiu seksualnym jednostki. Z uwagi na ograniczony charakter 
paralelizmu pomiędzy psychiką indywidualną a psychiką społeczną, wyjaśnienie 
to mogło dotyczyć wprawdzie tylko najprostszych i najbardziej ogólnych idei 
społecznych. Niemniej, w tej mierze, w jakiej psychoanaliza ujawniała paralelizm 
indywidualno-społeczny w odniesieniu do nie tylko „niejasnych form mechaniki 
myśli”, lecz także „typowych opracowań treści uniwersalnych”, przyczyniała się 
w ten sposób zarazem do przezwyciężenia „pewnego socjologicznego relaty-
wizmu, który przypisuje różnym rasom czy wspólnotom kulturowym głęboko 
różniące się wewnętrznie światy ideowe”68. 

W odróżnieniu od Le Bona, Schelera i  innych przedstawicieli ówczesnej, 
„mieszczańskiej psychologii mas”, jak np. Gabriel Tarde czy Georg Simmel69, 
główną kategorią wyjaśniającą uczynił w swojej analizie Kolnai nie tyle pojęcie 
„naśladownictwa” czy „zarażenia”, ile psychoanalityczne pojęcie „regresji”. 
Pojęcie to, zgodnie z przyjmowanym na gruncie psychoanalizy paralelizmem 
pomiędzy rozwojem osobniczym a ewolucją społeczną70, definiował on za-
równo w odniesieniu do psychiki indywidualnej, jak i zbiorowej, jako powrót 
do zachowania charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. 
Odnosząc się do pytania o możliwość „uleczenia” psychiki mas, zażegnania 
ich „buntu” i przywrócenia w ten sposób społecznej „harmonii”71, stwierdzał: 

65 Tamże, s. 547. 
66 M. Scheler, Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass. 

Mit einem Anhang über den Grund zur Annahme der Existenz des fremden Ich, Max Niemeyer, Halle 
1913, s. 12.

67 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 16. 
68 Tamże. 
69 Por. E. Pankoke, Masse, Massen, s. 830. 
70 Jak stwierdzał Freud w książce Totem i tabu, życie psychiczne „tak zwanych ludów dzikich lub 

półdzikich” dlatego wzbudza zainteresowanie psychoanalizy, ponieważ „możemy w nich rozpoznać 
dobrze zachowany szczebel wstępny naszego własnego rozwoju”, por. S. Freud, Totem und Tabu. 
Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Hugo Heller & Co, Leipzig 
und Wien 1913, s. 1. 

71 Por. J. O. y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Muza, Warszawa 2002. 
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„psychoanaliza uczy, że choroby psychiczne są zaburzeniami w przystosowaniu 
do danego społeczeństwa, regresjami do [jego] stopni niższych”72. W odwołaniu 
do ustaleń Zygmunta Freuda z książki Totem i tabu, lecz także do prac innych 
psychoanalityków, jak Otto Rank i Herbert Silberer73, za „podstawowy materiał 
homogeniczności i fiksacji” tych wyobrażeń uznawał zaburzenia życia popę-
dowego człowieka, wynikające z patologii w procesie pierwotnej socjalizacji74.

Kultura solidarności

Podstawową teorią socjologiczną, której uzupełnieniem miały okazać się wyniki 
psychoanalizy w badaniu zaburzeń w przystosowaniu jednostki oraz ich „mas” 
do społeczeństwa, stała się dla Aurela Kolnaia teoria solidarności społecznej 
Emila Durkheima. Przekonany o jej doniosłości naukowej przez Oszkára Jásziego, 
istotnie różnił się pod tym względem od fenomenologów, dla których teorię 
taką stanowił system socjologii Ferdinanda Tönniesa i jego przeciwstawienie 
wspólnoty i społeczeństwa (względnie: „stowarzyszenia”)75. Za szczególnie 
istotne Kolnai uznawał dokonane w ramach koncepcji Durkheima rozróżnienie 
pomiędzy opartą na religii i tradycji „solidarnością mechaniczną” a „solidarno-
ścią organiczną”, właściwą złożonym organizmom społecznym, opartym na 
podziale pracy76. W ujęciu Kolnaia, w rozróżnieniu tym dochodziło do głosu 
zbieżne ze stanowiskiem Freuda stwierdzenie przez Durkheima istnienia związ-
ku pomiędzy kolektywnością względnie „wspólnotowością” (Kommunität) 
wyobrażeń społecznych, a ich pierwotnym, względnie prymitywnym charakte-
rem77. Ponieważ cechująca społeczeństwa pierwotne solidarność mechaniczna 
stanowiła w ujęciu Durkheima jej formę „niższą” o tyle, o ile była oparta na 
homogeniczności tworzących je jednostek, niezróżnicowanych pod względem 
ich roli społecznej, odwołanie się do tego rozróżnienia pozwoliło Kolnaiowi 
nadać psychoanalitycznej kategorii regresji sens konsekwentnie socjologiczny: 
zastosować ją w badaniach nad mechanizmami zarówno ewolucji, jak i patologii 
rozwoju społeczeństwa i kultury78.

Dzięki wynikom swych badań nad seksualnością jako „podstawowym ma-
teriałem” solidarności mechanicznej, psychoanaliza Freuda zajmowała w teorii 
społecznej, zdaniem Kolnaia, pozycję pośrednią pomiędzy socjologizmem Durk-
heima a ewolucjonizmem Spencera. Zarówno ideę opartej na homogeniczności 
jednostek solidarności mechanicznej, która była dotychczas „bezkrwistym, 
niekiedy mylącym schematem”, jak i „banalne, nic niewnoszące, konstrukcje” 
teorii ewolucji, wypełniła ona, jak pisał, „żywą, psychologiczną treścią”79. Wbrew 

72 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 16.
73 Por. O. Rank, Psychoanalytische Beiträge zur Mythenforschung, Internationaler psychoanalytischer 

Verlag, Leipzig und Wien 1919; H. Silberer, Probleme der Mystik und ihrer Symbolik, Hugo Heller & Co, 
Wien und Leipzig 1914.

74 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 16.
75 Por. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie, przeł. M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 1988. 
76 E. Durkheim, De la division du travail social, F. Alcan, Paryż 1893. 
77 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 16.
78 Por. A. Honneth, Phänomenologie des Bösen, s. 80-81. 
79 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 26. 
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Spencerowi, który za podstawową formę uspołecznienia uznawał „społeczeń-
stwo militarne”, korzeniem pierwotnej homogeniczności społecznej nie była 
z perspektywy psychoanalizy, twierdził Kolnai za Durkheimem, „centralizacja 
wojenna”80. Podstawą jej była na gruncie nauki Freuda pewna preembrionalna 
„prajedność” gatunkowa, w ramach której jednostki zróżnicowały się następnie 
między sobą i wyodrębniły od wspólnoty81. Swymi badaniami nad mechani-
zmami zarówno tego różnicowania się, jak i regresji do owej pierwotnej jed-
ności, psychoanaliza wypełniała, w jego przekonaniu, istotną lukę w koncepcji 
socjologicznej Durkheima. Ponieważ jego koncepcja ograniczała się do analizy 
samych tylko instytucji, nie był on mianowicie w stanie dokonać głębszego 
porównania światów wyobrażeń indywidualnych i społecznych82.

Centralną kategorią wyjaśniającą mechanizmy powstawania tych światów oraz 
ich rolę w ewolucji społeczeństwa i kultury stał się w książce Kolnaia nazwany tak 
przez Freuda „kompleks Edypa”. Wskazując na powszechną obecność w mitach, 
baśniach i innych ideach zbiorowych wszelkich epok wyobrażenia kazirodczego 
związku seksualnego z matką, Kolnai przedstawiał je jako najbardziej wyrazisty 
symbol tendencji jednostki do powrotu z bytu indywidualnego i społecznego do 
bytu gatunkowego. Ujawnionemu w nim pragnieniu powrotu do tego korzenia 
pierwotnej homogeniczności społecznej, jaki stanowi przekazywana w akcie 
seksualnym „plazma zarodkowa”, towarzyszyło, jak zauważał, wyrażone również 
w micie Edypa, dalece bardziej złożone, afektywnie ambiwalentne, mieszczące 
w sobie miłość i nienawiść odniesienie do ojca. Większa labilność wyobrażenia 
tej relacji, pisał Kolnai, związana była z okolicznością, że jako odpowiedzialne 
za różnicowanie się jednostek „ma ono już mniej do czynienia z gatunkiem, 
a więcej z organizacją społeczną”83. 

Początki rozwoju kultury oraz mechanizmy przejścia od solidarności mecha-
nicznej do organicznej Kolnai wyjaśniał w opisujących społeczną relację z ojcem, 
takich psychoanalitycznych kategoriach, jak ambiwalencja, konflikt psychiczny, 
wyparcie, projekcja czy symbolizacja. Za poprzedzającą wszelkie inne formy 
uspołecznienia uznawał, za Freudem, „hordę pierwotną”84, tożsamą z pojętą 
w szerokim sensie „rodziną, w której rządzi ojciec i zmusza młodych mężczyzn 
do posłuszeństwa, przede wszystkim do powstrzymania się od korzystania 
z należących do niego kobiet”85. Zgodnie z przedstawioną przez Freuda kon-
cepcją narodzin kultury oraz genealogią wyrażonych w symbolice mitu Edypa 
norm społecznych, jej źródła wiązał z daniem upustu przez dorosłą młodzież 
popędowi płciowemu i „pewnemu pierwotnemu, anarchicznemu popędowi 
wolności”86. Fakt, że następstwem pofolgowania mu przez mord na ojcu i ka-
zirodczy akt płciowy z matką nie stało się ustanowienie trwałej „wspólnoty, 
opartej na równouprawnieniu i promiskuityzmie”, lecz przywrócenie status 
quo ante wraz z autorytetem ojca i usankcjonowanym religijnie zakazem kazi-

80 Tamże, s. 16. 
81 Tamże.
82 Tamże, s. 17. 
83 Tamże, s. 20. 
84 S. Freud, Totem und Tabu, s. 117. 
85 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 27. 
86 Tamże, s. 28. 
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rodztwa, Kolnai tłumaczył wewnętrzną ambiwalencją wspomnianego popędu. 
Obok popędu agresji i awersyjnego uczucia nienawiści do ojca, za jego część 
składową uznawał inny popęd, którego, jak zauważał, psychoanaliza nie jest 
w stanie do końca wyjaśnić, lecz który po „chwilowej regresji” pozwolił prze-
kształcić fizyczną władzę najsilniejszego męskiego członka rodziny „w głównie 
moralną władzę społeczeństwa i zwierzchności”87. 

Przekładając Freudowską interpretację narodzin kultury – faktu, że horda 
pierwotna nie reprodukuje się w postaci nowych hord pierwotnych, tylko prze-
kształca w złożoną wspólnotę względnie równouprawnionych ojców – na język 
teorii solidarności społecznej Durkheima, Kolnai stwierdzał, że ich ostateczne 
wyniki wzajemnie się uzupełniają. Dotyczyło to w szczególności, w jego ujęciu, 
podjętych w nich niezależnie od siebie badań nad zagadnieniem totemizmu. 
Wyjaśnienie w ramach psychoanalizy związku pomiędzy organizacją społeczną 
a ojcem, znajdującego wyraz w totemistycznych mitach i rytuałach, symbo-
licznie powtarzających genezę wspólnoty w celu jej umocnienia, pozwoliło 
m.in., z perspektywy Kolnaia, wypełnić psychologiczną treścią przywoływaną 
przez Durkheima w Elementarnych formach życia religijnego ideę „świętości”. 
Stwierdzając, że nie jest ona niczym innym, jak ideą samego społeczeństwa, 
która oddziałuje jako główna siła integracyjna już na poziomie społeczeństw 
opartych na solidarności mechanicznej88, sam Durkheim nie był w stanie wyja-
śnić, jego zdaniem, „jak w ogóle wspólnota może uznawać siebie samą (nawet 
nieświadomie) za świętą”89. Wyjaśnienia tego faktu mogła dostarczyć dopiero 
psychoanaliza w kategoriach opartego na ambiwalencji uczuciowej „kompleksu 
ojca”, który jako „ojciec społeczeństwa, zwierzę totemiczne, względnie Bóg” 
stanowił na jej gruncie psychologiczny nośnik tej idei90.

W swojej książce Aurel Kolnai twierdził, że psychoanaliza jest w stanie dostar-
czyć teorii solidarności społecznej Durkheima znacznie więcej, niż tylko podstawy 
psychologicznej. Kierując swą uwagę na społeczne warunki konstytuowania 
się indywiduum, pozwalała ona, jego zdaniem, wyjść poza nieprzekraczalne 
z perspektywy socjologizmu, błędne koło pytania o wzajemny priorytet jed-
nostki i społeczeństwa. Choć uznawała społeczne źródła takich autonomicznych 
czynników indywidualnego życia psychicznego, jak nieświadomość, cenzura 
czy sublimacja, nauka Freuda pozostawała, jak wskazywał Kolnai, dyscypliną 
z istoty indywidualno-psychologiczną. W tej mierze, w jakiej jej główny temat 
stanowiły nieświadome zjawiska psychiczne, dające o sobie znać w postaci 
nerwic indywidualnych i psychoz masowych, dążyła ona do wyjaśnienia, to 
znaczy uprzytomnienia jednostce i społeczeństwu, tego, co aspołeczne, a co 
za tym idzie, do zastąpienia go „społecznym ekwiwalentem”91. Przyczyniała się 

87 Tamże, s. 35. Przedstawioną w książce Totem i tabu interpretację, zgodnie z którą bracia chcieli 
sami zostać ojcami i w następstwie uczcili zniszczonego wroga-ojca, czyniąc z niego ucieleśnienie afir‑
mowanego systemu, Kolnai uznał za nazbyt „automatyczne” i niewystarczające, por. S. Freud, Totem 
und Tabu, s. 131 i n.

88 Por. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przeł. 
A. Zadrożyńska-Borącz, PWN, Warszawa 1990. 

89 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 34.
90 Tamże. 
91 Tamże, s. 45. 
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w ten sposób do poszerzenia świadomości w obszarze relacji między jednostką 
a społeczeństwem nie tylko w odniesieniu do społeczeństw pierwotnych, opar-
tych na solidarności mechanicznej. Czyniła to przede wszystkim w odniesieniu 
do opartego na solidarności organicznej – „podziale pracy, najwyższym rozwoju 
gospodarczym i duchowym, umowie, sprawiedliwości i osobowości” – społe-
czeństwa współczesnego92. 

W przekonaniu Kolnaia, emancypacyjny sens społeczny psychoanalizy polegał 
na pełnieniu roli akuszerki określonej kultury solidarności jako nieodzownego 
fundamentu tego społeczeństwa. Uzasadnieniem tej tezy stało się z jego strony 
przedstawienie w kategoriach teorii Durkheima znaczenia badań psychologii 
głębi nad współczesnymi zachowaniami społecznymi wobec seksualności dla 
budowania tej kultury. Zachowania te, stanowiące zdaniem Freuda „miesza-
ninę lubieżności i pruderii”93, w ujęciu Kolnaia nie różniły się zasadniczo od 
zachowań, właściwych społeczeństwom opartym na solidarności mechanicznej. 
Oczywiście, jak zauważał, „moralność płciowa pozostaje w związku z organizacją 
społeczną, nawet jeśli nie wynika z niej w sposób tak prosty, jak sądzą pewni 
naiwni rewolucjoniści”94. Niemniej, ponieważ również przy współczesnym stanie 
powszechnej świadomości trudno było, zdaniem Kolnaia, wyobrazić sobie „ety-
kę seksualną, wolną od wszelkich mechanizmów wyparcia”95, za nieodzowne 
uznawał podjęcie badań nad społecznym sensem wspomnianych zachowań 
w konkretnych, współczesnych okolicznościach. 

W ujęciu Kolnaia, kluczowa z perspektywy psychologii głębi w badaniu tych 
zachowań kategoria „wyparcia” odnosiła się do wyrazu, jaki w psychice jednostki 
znajdował antagonizm pomiędzy społeczeństwem a tym, co nieświadome96. 
Konstytutywne dla samej idei psychoanalizy rozpoznanie, że treści nieświadome 
tworzą zakazane pragnienia seksualne i towarzyszące im uczucia wrogości, 
pozwalało definiować te treści z perspektywy teorii społecznej jako pragnienia, 
których społeczeństwo nie pozwala nie tylko realizować, lecz także je wyrażać. 
W mało elastycznych, opartych na solidarności mechanicznej społeczeństwach 
podobnych do siebie, homogenicznych jednostek, zduszenie wspomnianych 
pragnień i uczuć, zamknięcie ich w granicach odnośnego indywiduum było, 
zgodnie z uwagą Kolnaia, kwestią solidarności o tyle, o ile jako aspołeczne, 
a w określonych okolicznościach również antyspołeczne, swobodnie wyrażane 
„oznaczałyby anarchię i atomizację”, a co za tym idzie, nieustanne zagrożenie 
dla samej organizacji społecznej97. Wypchnięte na trwałe ze świata gestów 
i słów, pragnienia te tworzyły treści nieświadome, o ile zostały ostatecznie wy-
pchnięte, „wyparte” również z samej świadomości, sprowadzone do „surowego 
materiału”, niedającego się bezkonfliktowo ująć w „organicznych, formalnych, 
gramatycznych konstrukcjach” konwencji społecznych98. 

92 Tamże, s. 69. 
93 S. Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre, Franz Deuticke, Leipzig und Wien 

1911, s. 212. 
94 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 64. 
95 Tamże. 
96 Tamże, s. 45. 
97 Tamże, s. 48. 
98 Tamże, s. 44. 
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Inaczej niż inne dziedziny życia, to właśnie owo wypieranie, czynienie pragnień 
seksualnych i uczuć wrogości nieświadomymi, niewiele różniło się u człowieka 
współczesnego od sposobu obchodzenia się z tymi treściami przez, jak ujmował 
to Kolnai, „totemistów”99. Stawiając pytanie o społeczne konsekwencje tego 
stanu rzeczy, faktu, że nie tylko w społeczeństwach pierwotnych, opartych na 
prawie represyjnym, lecz także w gospodarczo i politycznie liberalnych, opar-
tych na umowie społeczeństwach współczesnych zachowania wobec seksu-
alności regulowane są na drodze tresury, Kolnai podkreślał przede wszystkim 
nieskuteczność wyparcia jako mechanizmu ich regulacji. Zwracał uwagę, że nie 
niweczy ono, lecz zachowuje niejako w formie negatywu nieświadome treści 
aspołeczne, które „przybierają na sile równolegle do tego, jak zaostrza się ich 
wypieranie”100. Uznając kulturotwórczą rolę skutków ubocznych wyparcia, jak 
idealizacja i sublimacja popędów, do jego negatywnych konsekwencji psycho-
logicznych zaliczał wraz z Freudem lęk i pozostałe formy regresji, jak histeria, 
nerwica, rozmaite postaci perwersji czy psychoza101. 

Za szczególnie destrukcyjne dla kultury uznawał Kolnai społeczne konse-
kwencje wypierania popędów seksualnych w świecie, w którym podstawową 
zasadą jednoczącą ludzi stawała się solidarność organiczna. Wbrew „gospo-
darczo-materialistycznemu mistycyzmowi” marksizmu, odpowiedzialnym za 
dysharmonie rozwoju organizacji społecznej w tym świecie, za utrzymujące 
się w nim tendencje monarchistyczne i militaryzm, a także za odżywający 
w psychozach wojennych „kult bohatera”, nie czynił Kolnai kapitalizmu, lecz 
oparty na seksualnej tresurze system wychowania102. W odwołaniu do Sandora 
Ferencziego, który przestrzegał przywódców socjalistycznych, że ich akcja pozo-
stanie niemrawa, dopóki sami jako ojcowie będą oczekiwać dla siebie ślepego 
respektu i podporządkowania, zauważał, że „koncepcja monarchii absolutnej 
traci na znaczeniu niepomiernie bardziej niż monarchistyczne wychowanie, 
jednak jest pewne, że względne utrzymywanie się tego ostatniego spowalnia 
również postęp polityczny”103. 

Z perspektywy pytania o możliwość budowy kultury solidarności, która mo-
głaby stać się trwałym fundamentem złożonego społeczeństwa, opartego na 
umowie i sprawiedliwości, kluczowe okazało się dla Kolnaia rozróżnienie pomię-
dzy wyparciem popędów (Verdrängung) a ich krytycznym osądem, względnie 
odrzuceniem (Verurteilung). W nawiązaniu do Freuda, który w Teorii nerwic 
definiował wyparcie jako reakcję pośrednią między odrzuceniem a ucieczką104, 
Kolnai uznawał odrzucenie, krytyczny osąd i świadome niezaspokojenie pewnego 

99 Tamże. 
100 Tamże, s. 54. 
101 Tamże, s. 55 i n. 
102 Tamże, s. 64. 
103 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 58. 
104 „Może się zdarzyć, że pewne bodźce popędowe natrafią na przeszkody, które chcą je wyeli‑

minować. (…) Gdyby chodziło o działanie jakiegoś zewnętrznego bodźca, najwłaściwszym środkiem 
byłaby oczywiście ucieczka. W przypadku popędu ucieczka na nic się nie przyda, ponieważ ego nie 
może uciec od siebie. Dopiero później wynaleziony zostanie krytyczny osąd (odrzucenie) jako dobry 
środek na bodźce popędowe”, S. Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. Vierte Folge, 
IPW, Leipzig-Wien-Zürich 1922, s. 279. 
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pobudzenia, za „rozwiniętą formę przezwyciężania pragnień antyspołecznych”105. 
Traktował je też jako bardziej od wyparcia skuteczne, ponieważ akceptując ich 
istnienie, docierało ono do samego jądra określonego pragnienia, wyłupywało 
je poniekąd z kontekstu, aby mogło stopniowo zaniknąć, i przez to wyzwalało 
osobowość z tego, co nieświadome106. 

Jako bardziej rozwinięty, „system odrzucenia” przynależał, według Kolnaia, do 
struktury społecznej całkiem innego rodzaju niż „system wyparcia”. Opisywana 
w kategoriach socjologii formalnej Durkheima miała być strukturą społeczeństwa 
elastycznego, którym nie są w stanie wstrząsnąć pierwsze przeciwuderzenia. 
„Swej spójności nie zawdzięcza ono, pisał Kolnai, przemożnym wyobrażeniom 
masowym, gdyż wszelka samokrytyka jest już jako taka właściwą krytyką spo-
łeczną, która niszczy homogeniczność”107. W odwołaniu do Ferencziego, jako 
społeczne przeciwieństwo odrzucenia przedstawiał on dogmat, a za jego spo-
łeczny korelat – „przekonanie”. Definiując samo przekonanie jako fakt społeczny 
jednakowo odległy zarówno od autorytetu, jak i od nihilizmu, Kolnai stwierdzał, 
że „podczas gdy sceptycyzm odpowiada społecznie anarchii, przekonanie to 
podstawa zjednoczenia wolnych ludzi”108.

Celem i istotą terapii analitycznej było z tej perspektywy, w ujęciu Kolnaia, 
umożliwienie choremu, będącemu więźniem mechanizmów wyparcia aspołecz-
nych popędów seksualnych, ich krytycznego osądu, które oznaczało przyspie-
szenie stwierdzanego przez Durkheima rozwoju społecznego od solidarności 
mechanicznej do organicznej109. Terapia ta miała wpłynąć na chorego w taki 
sposób, aby był on w stanie, z jednej strony, rozpoznać tendencje antyspołeczne, 
a z drugiej strony zrozumieć i samemu przekonać się o tym, co z perspektywy 
społecznej konieczne. „Psychoanaliza chce wychowywać ludzi wolnych, pisał 
Kolnai, którzy różniąc się między sobą, nieustępliwie kroczą ku kooperacji, któ-
rzy zjednoczeni są solidarnością organiczną”110. Dostarczała ona w ten sposób 
społeczeństwu opierającemu się na tym typie solidarności, wskazywał, obok 
podkreślanej przez Durkheima podstawy prawno-gospodarczej, fundamentu 
psychologicznego w postaci zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, krytycz-
nego myślenia. 

Terapia analityczna miała tym samym, w przekonaniu Kolnaia, nie tylko 
wyraźnie określony sens społeczny, lecz także polityczny. W odwołaniu do 
Sandora Ferencziego i jego tezy, że psychoanaliza chce społeczeństwa indywi-
dualistyczno-socjalistycznego111, stwierdzał: „nie chodzi zatem o mieszaninę 
nieokiełznanego anarchizmu i despotycznego komunizmu, lecz o dokładne 
ich przeciwieństwo, o zjednoczenie wolnościowego indywidualizmu i regula-
tywnego kolektywizmu, autonomii i kontroli”112. Niezależnie od rewolucyjnego 

105 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 50. 
106 Tamże. 
107 Tamże, s. 51. 
108 Tamże. 
109 Tamże, s. 66. 
110 Tamże, s. 67. 
111 S. Ferenczi, Ideges tünetek keletkezése és eltűnése és egyéb értekezések a pszichoanalízis 

köréből. [The Origin and Disappearance of Nervous Symptoms and Other Treatises in Psychoanalysis.] 
Dick Manó, Budapest 1914.

112 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 68-68. 
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sensu psychoanalizy, świadomej, że bunt przeciwko ojcowskiemu autorytetowi 
stanowi korzeń wszelkiej reformy społecznej, nie do przyjęcia była dla niej, 
w przekonaniu Kolnaia, „wszelka kombinacja anarchii i terroru”113. Jak z mocą 
podkreślał, „czerwona katastrofa jest tak samo nie w jej duchu, jak czarna 
reakcja. Oczywiście, mieszczańska demokracja formalna również nie. Miejsce 
psychoanalizy w walce wielkich sił jest po stronie liberalsocjalizmu (podkr. AK)”114. 

Psychologia świadomości rewolucyjnej

Wyznanie miłości do liberalnego socjalizmu stanowiło tylko pierwszy element 
odpowiedzi, jakiej udzielił Kolnai na pytanie, zadane mu dwa lata wcześniej 
przez kolegę-komunistę. Drugim z tych elementów stało się szczegółowe 
wyeksplikowanie powodów jego nienawiści do „władzy rad” i wydawanych 
przez nią rozporządzeń. Aby wyjaśnić, co ma im do zarzucenia i czemu uważa 
dawanie im posłuchu, a tym bardziej udział w ich wdrażaniu za przejaw ko-
niunkturalizmu i służalstwa, Kolnai podjął się w swojej książce wykazania, że 
„nieświadome tendencje, które ujawniły się w analizie psychiki indywidualnej, 
a także ich wyrazy”, można odnaleźć również w „tworach społecznych”115. 
Przedmiotem analizy pod tym kątem uczynił w niej „zagrażający dzisiejszej 
cywilizacji komunizm marksistowski”, który, jak pisał, „choć w ostatecznym 
sensie i celach anarchistyczny, opowiada się za jak najszerszym przymusem 
państwowym, militaryzmem i dogmatyzmem jako środkami, mającymi służyć 
realizacji tych celów przez lata, jeśli nie dziesięciolecia”116. 

Doświadczenie „czerwonej katastrofy”, której świadkiem stał się Kolnai w Bu-
dapeszcie, skłoniło go nie tylko do przeprowadzenia szczegółowej analizy jej 
głębokich podstaw psychologicznych i socjologicznych, lecz także do uczynienia 
jej przedmiotem swoistej – w jego wypadku avant la lettre – fenomenologii. 
„Węgierski bolszewizm”, wynik dywersji politycznej i propagandy Komunistycz-
nej Partii Węgier, agenturalnej agitacji powracających z Rosji Radzieckiej jeńców 
wojennych oraz masowych strajków i demonstracji anarchistów i syndykalistów, 
Kolnai uznawał za pewien złożony twór społeczno-polityczny. W celu uchwy-
cenia istoty tego fenomenu, „zdania sprawy z jego elementów najbardziej 
istotnych i typowych”, także on został zmuszony do podjęcia próby jego analizy 
strukturalnej, zbadania jego ideologicznego „a priori”. Choć głównym celem 
Kolnaia, jak podkreślał, była interpretacja psychoanalityczna bolszewizmu, nie 
mógł uchylić się on również od poczynienia pewnych „rozróżnień między jego 
teorią i praktyką, programem i możliwością”, mówiąc jednym słowem: od 
krytyki tego zjawiska117.

W ujęciu Kolnaia, w bolszewizmie węgierskim ujawnił się pewien szerszy 
fenomen społeczno-historyczny, który wydawał się łączyć w sobie elementy 

113 Tamże, s. 69. 
114 Tamże. 
115 Tamże, s. 86. 
116 Tamże, s. 106. 
117 Tamże, s. 93.
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ze sobą sprzeczne i który stanowił jako taki na pozór pewną coincidentia 
oppositorum. Określając ten fenomen mianem anarcho-komunizmu, utożsa-
miając ze sobą te elementy przez postawienie między nimi nawet graficznego 
znaku równości, Kolnai podjął się w swojej książce wykazania, że w wyniku 
analizy jego struktury głębokiej okazuje się on tworem wprawdzie złożonym, 
lecz wewnętrznie jednolitym. „Wielu uważa, pisał, że anarchizm jako skrajny 
indywidualizm i komunizm jako skrajny socjalizm stanowią względem siebie 
biegunowe przeciwieństwa”118. Niemniej, jak wskazywał, nawet jeśli historyczne 
doświadczenie zdaje się temu przeczyć, już sama analiza strukturalna obu tych 
ideologii każe uznać to przekonanie za fałszywe i przyjąć, że „ideał anarchi-
styczny i ideał komunistyczny bez reszty się pokrywają”119. Zdaniem Kolnaia, 
analiza ta ujawniała, że realizacja celu anarchizmu, jakim jest zniesienie nie 
tylko despotyzmu, władzy, przemocy wobec jednostki, lecz także wszelkich 
krępujących ją praw, reguł i ograniczeń, możliwa jest jedynie pod warunkiem 
jednoczesnego urzeczywistnienia ideału komunizmu. Jeśli realizacja tego celu 
nie miała doprowadzić do bellum omnium contra omnes, argumentował, jej 
warunkiem koniecznym musiałaby stać się bowiem nie tylko pełna, dobro-
wolna kooperacja jednostek i solidarna rezygnacja z własnych korzyści. Ideał 
anarchistyczny zakładał wręcz ich bezpośrednie, przełamujące wszelkie bariery, 
psychiczne stopienie się ze sobą, które w swej strukturze głębokiej było ni mniej, 
ni więcej, tylko właściwym celem komunizmu120. 

Z historycznego punktu widzenia, znajdująca swój wyraz w rozporządze-
niach władzy rad ideologia anarchokomunizmu doszła na Węgrzech do głosu, 
w ujęciu Kolnaia, w wyniku wojny, „tego wielkiego syndromu choroby naszej 
cywilizacji”121. Jako twór społeczno-polityczny, zakorzeniony ideologicznie i orga-
nizacyjnie w sięgającej dziewiętnastego wieku historii ruchu komunistycznego, 
bolszewizm węgierski był zarazem, według niego, sam jednym z objawów tej 
choroby, za którą również Kolnai uważał kapitalizm i wywołane przez niego 
dysharmonie rozwoju cywilizacyjnego. Świat mieszczańskiej demokracji for-
malnej, opartej na gospodarce kapitalistycznej, również jego zdaniem stanowił 
niewłaściwą odpowiedź na właściwe wyzwanie kulturowe, jakim była budowa 
harmonijnie rozwijającego się i różnicującego się społeczeństwa, opartego na 
zasadach wolności indywidualnej i solidarności organicznej. W swojej odpo-
wiedzi na pytanie, dlaczego zwycięstwo liberalnych zasad rewolucji francuskiej 
doprowadziło zamiast tego do ukształtowania się „ze swej istoty nieliberalnego 
i nieindywidualistycznego porządku społecznego”122, podążał za Henrym Geor-
gem i Franzem Oppenheimerem. Uznając ich za najwybitniejszych przedstawicieli 
myśli liberalno-socjalistycznej i szukając w ich pismach lekarstwa na chorobę 
cywilizacji123, w anarchokomunizmie widział jedynie jej objaw i zagrożenie o tyle, 

118 Tamże, s. 88. 
119 Tamże, s. 90. 
120 Tamże, s. 89. 
121 Tamże, s. 143. 
122 Tamże, s. 127. 
123 Por. H. George, Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and 

of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy, Appleton & Company, New York 1889; 
F. Oppenheimer, Der Staat, Rütten & Loening, Frankfurt am Main 1907. 
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o ile wraz ze swą „ideologią proletariatu” nie był on oczekiwanym przez Kolnaia, 
„krytycznym projektem reformy” kapitalizmu, lecz samą tylko, „impulsywną 
reakcją na ucisk kapitalistyczny”124. 

Potraktowanie anarchokomunizmu jako tworu jednolitego, choć złożone-
go, stanowiącego jako taki pewien syndrom lub kompleks, określiło kierunek 
podjętej przez Kolnaia, psychoanalitycznej interpretacji tej reakcji. Z uwagi na 
swą libidynalną impulsywność, zdradzała ona w jego ujęciu wszelkie cechy am-
biwalentnej regresji. Z jednej strony, reakcja ta była kompulsywnym powrotem 
do „macierzy”, „natury”, do pierwotnej wspólnoty opartego na solidarności 
mechanicznej „klanu braci”. Z drugiej strony, stanowiła ona dla Kolnaia równie 
regresyjny, „tytaniczny” bunt przeciw wspierającemu się na fizycznej przemocy, 
„ojcowskiemu” autorytetowi państwa, legitymizowanemu symboliką totemi-
styczną. Choć „nie zgadniemy, za pomocą jakich środków klan braci dokonał 
mordu”, zauważał, „zamach bombowy jest mistyczną, indywidualną, niezawo-
alowaną kopią mordu na ojcu”125.

Mimo strukturalnej wspólnoty celów, czysta regresja była właściwa, według 
Kolnaia, raczej anarchizmowi jako takiemu, którego ideałem było również usu-
nięcie samego wyparcia przez niepohamowane wyzwolenie, a nie odrzucenie 
popędów. W tej mierze, w jakiej ideał ten nie kłócił się w teorii z możliwością 
ustanowienia wolnego od wszelkiej przemocy, anarchistycznego społeczeństwa, 
stanowił on, zdaniem Kolnaia, świadectwo oderwania od rzeczywistości, a tym 
samym praktycznej niemożliwości anarchizmu. W odróżnieniu od niego, jako 
„niegodzącego się na żadną zwłokę w zastosowaniu przemocy i niewyznaczające-
go żadnego terminu urzeczywistnienia braterstwa”126, komunizm marksistowski 
miał, według Kolnaia, większe szanse na urzeczywistnienie w praktyce. Ponieważ 
dopuszczał, że w pierwszej fazie rewolucji również proletariat będzie musiał 
posłużyć się państwem jako instrumentem ucisku swoich dawnych tyranów, 
jako „dążący do zniszczenia istniejącego społeczeństwa przez pobicie go na 
jego własnym polu”, komunizm okazywał się, z jego perspektywy, może mniej 
„nieustępliwy”, za to bardziej „metodyczny” od anarchizmu127.

Jako jednocześnie bardziej od anarchizmu „naukowy”, przynajmniej w teorii 
odnoszący się do kwestii techniki i gospodarki, komunizm marksistowski sta-
nowił, w ujęciu Kolnaia, pewien kompromis między zasadą ojcostwa a zasadą 
macierzyństwa. Zgodnie z jego analizą, różnica pomiędzy komunizmem a anar-
chizmem nie polegała jednak na tym, że w odróżnieniu od niego był on w ten 
sposób drogą pośrednią między regresją a rozwojem. Według Kolnaia, o różnicy 
tej decydował wyłącznie fakt, że chodziło w nim o zwykłe złagodzenie regresji 
przez wzięcie w większym stopniu pod uwagę rzeczywistości. Jako bardziej 
się z nią liczący, jak ujmował to Kolnai, komunizm odnosił się do anarchizmu 
tak, „jak paranoja do parafrenii (dementia precox)”: zasada ojcostwa miała 
w jego wypadku charakter regresywny, lecz połączony z projekcją128. Jako jeden 

124 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 131. 
125 Tamże, s. 102. 
126 Tamże, s. 107.
127 Tamże. 
128 Tamże, s. 109. 
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z efektów tej regresji przedstawiał on powrót do społeczeństwa opartego na 
solidarności mechanicznej, połączonej z systematyzacją zewnętrznych środków 
przemocy i odpowiadającym jej systemem wyparcia. Najlepiej ilustrowała ją, 
w ujęciu Kolnaia, charakterystyczna dla komunizmu postawa, którą była z jed-
nej strony szczera, entuzjastyczna walka przeciwko feudalno-kapitalistycznym 
naruszeniom prawa do wolności, a z drugiej, natychmiast po zdobyciu władzy, 
ich pełne porzucenie także na poziomie uczuciowym129. 

W tej mierze, w jakiej sam opowiadał się za społeczeństwem, które byłoby 
kolektywem osób równych wobec prawa, opartym na własności pracy, wolnej 
konkurencji i wymianie, w społeczeństwie opartym na zasadach marksizmu-le-
ninizmu dostrzegał Kolnai jego dokładne przeciwieństwo. Absurdalną, opartą 
na narcystycznej wierze we wszechmoc myśli była, według niego, nadzieja 
na mający się w nim dokonywać nieograniczony postęp i rozwój techniki bez 
jednoczesnego, strukturalnego, rzeczywistego rozwoju społeczeństwa. Powta-
rzaną przez komunistów za Marksem formułę „każdy według swoich zdolności, 
każdemu według jego potrzeb”, wziętą dosłownie, z jednej strony uznawał 
za formułę anarchistyczną o tyle, o ile dawała w niej o sobie znać regresja do 
bezbolesnego, hedonistycznego przymusu matczynego. Przedstawiał ją jako 
zasadę infantylną, ponieważ nie kładła nacisku na „rozwijanie zdolności (…), 
lecz na dobrowolne, bezpośrednie, oczywiste współodczuwanie ze wspólnotą: 
posłuszeństwo z własnej woli, cechę «dobrego» dziecka”130. Z drugiej strony, 
antycypując tezę Agnes Heller, zbuntowanej uczennicy jednego ze swych kole-
gów-komunistów, na temat istoty „realnego socjalizmu” jako „dyktatury nad 
potrzebami”131, Kolnai zauważał, że „pracę zgodnie ze zdolnościami można 
rozumieć również jako państwową konfiskatę zdolności, jako wymuszony al-
truizm. Zaspokojenie potrzeb można zaś rozumieć w ten sposób, że to państwo 
je przedtem określa”132. 

Doświadczenie zainstalowanej w Budapeszcie na 133 dni „władzy rad”, zin-
terpretowane po części fenomenologicznie, po części zaś psychoanalitycznie, 
kazało Kolnaiowi stwierdzić, że w myśl tej zasady społeczeństwo komunistyczne, 
zarówno w teorii, jak i w praktyce, dopóki nie urzeczywistni niemożliwych do 
urzeczywistnienia ideałów anarchizmu, wspiera się na podstawach patriarchal-
nych. Jak pisał, „dobrze wiadomo, że dyktatura proletariatu nie jest w rzeczywi-
stości dyktaturą proletariatu nad burżuazją, lecz oznacza dyktaturę ucieleśnionej 
w przywódcach zasady proletariackiej nad wszystkimi, szczególnie jednak nad 
samym proletariatem, przy jednoczesnej proletaryzacji całego społeczeństwa. 
Upada własność prywatna i gospodarka wymienna, które gwarantują niezależ-
ność i autonomię jednostki: ludzie stają się dziećmi państwa. Samo państwo ma 
tymczasem wydatnie ojcowski charakter, z czego można wyciągnąć jednoznacz-
ny wniosek, że następujące po nim później «państwo» czysto komunistyczne 
będzie miało charakter w przeważającej mierze matczyny”133. 

129 Tamże, s. 112. 
130 Tamże, s. 118. 
131 Á. Heller, F. Fehér, G. Márkus, Dictatorship over Needs, St. Martin’s Press, New York 1983. 
132 A. Kolnai, Psychoanalyse und Soziologie, s. 108. 
133 Tamże, s. 109. 
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Mimo przyjęcia raczej Heglowskiej niż Marksowskiej perspektywy w odniesie-
niu do społeczno-politycznego znaczenia „mas”, Kolnai podjął w swojej książce 
również krytyczną, socjologicznie wnikliwą analizę położenia „klasy pracującej” 
względnie „proletariatu”. Istotną w nim była dla niego bieda, pojęta nie tyle 
absolutnie, ile dynamicznie: „stale konsumuje on swój dochód, odłożyć może 
tylko nieznaczne sumy i ma słabe widoki na podniesienie swego statusu”134. Jak 
zauważał, „zagraża mu jednak nie tylko nędza starości, lecz również wyniszcza-
jąca niepewność jego bytu, strach przed wypadkiem, strajkiem, zwolnieniem, 
które polityka społeczna może złagodzić w niewielkim, a organizacja robotnicza 
w nieco tylko większym stopniu”135. Zgodnie z przedstawioną przez Kolnaia ana-
lizą jego położenia, wydziedziczony z ziemi, tradycji i poczucia przynależności 
narodowej, proletariusz nie miał żadnego udziału w tym, co stanowiło o „pro-
gresywnej” istocie kapitalizmu, a co za tym idzie, również szans na dostrzeżenie 
w nim czegoś więcej, niż samego tylko źródła swojej nędzy. Jako niezdolny do 
podjęcia realnych działań na rzecz przezwyciężenia jego dysharmonii, skazany 
był poniekąd na uznanie za swoją anarchokomunistycznej utopii, która oznaczała 
lustrzane odwrócenie kapitalizmu zgodnie z mechanizmem kompleksu Edypa. 
Określona przez Kolnaia, za Henrykiem Mannem, jako „mieszanina głodu krwi 
i logarytmów”, wdrażana w życie w Budapeszcie rozporządzeniami władzy rad, 
ideologia ta, jak pisał, „zachowuje zasadę władzy, potwierdza egoizm klasowy 
i wyznaje mamonizm w postaci materializmu historycznego”136. 

*

W późniejszych pismach politycznych, pisanych przed wybuchem II wojny 
światowej w Wiedniu, Aurel Kolnai większą uwagę niż „czerwonej katastrofie” 
zaczął poświęcać analizie rodzącej się w Austrii i w Niemczech – „czarnej reak-
cji”. W opublikowanym w 1933 roku obszernym artykule Treść polityki zwracał 
uwagę, że teoria polityczna Carla Schmitta, stanowiąca w nim przedmiot jego 
wnikliwej krytyki, wpisuje się „w szeroko rozpowszechniony w niemieckim kręgu 
językowym kierunek myślenia, który można określić krótko jako «irracjonalizm 
życia i władzy»”137. Jako kontekst historyczny tego kierunku, odwołującego się, 
jak zauważał, do myśli m.in. Nietzschego, Schelera, Klagesa, Schelera, Bergsona, 
Sorela, Pareto, Spenglera czy Heideggera, Kolnai przedstawiał w swoim artykule 
„witalizm, ruch młodzieżowy (Jugendbewegung), bolszewizm i faszyzm”138. 
Teorię polityczną Schmitta interpretował w nim jako element szerszego zjawiska 
intelektualnego, w ramach którego uznaje się „liberalizm i demokrację, dyskusję 
społeczną i państwo oparte na systemie wielopartyjnym, z jednej strony, za 
maskę kapitalistycznych lobby politycznych (Machtergreifungen), a z drugiej 
strony, przejściowe stany osłabienia państwa”139. 

134 Tamże, s. 113. 
135 Tamże. 
136 Tamże, s. 131. 
137 A. Kolnai, Der Inhalt der Politik, s. 2. 
138 Tamże. 
139 Tamże, s. 3. 
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Dostrzegany przez niego już w artykule na temat humanistycznego sensu 
psychoanalizy „mistycyzm materialistyczny”, który znalazł swą reprezentację 
polityczną w ideologii niemieckiej partii narodowo-socjalistycznej, Kolnai poddał 
później szczegółowej krytyce w napisanej w 1936 roku po angielsku książce 
Wojna przeciwko Zachodowi140. W tej monumentalnej, prawie siedemsetstronico-
wej książce, której doniosłość porównuje się z takimi, powstałymi w podobnym 
czasie, krytycznymi wobec tej ideologii pracami, jak Helmutha Plessnera Los 
ducha niemieckiego u kresu epoki mieszczańskiej141, Gyorgy Lukacsa Krytyka 
ideologii faszystowskiej142 czy Ernsta Cassirera Mit państwa143, Kolnai dostrzegał 
w objęciu władzy przez Hitlera efekt samozniszczenia liberalizmu144. O tyle, o ile 
– jak pisał – „Klages nie jest tak bardzo odległy od Freuda”, również psychoana-
liza przyczyniła się, zgodnie z prezentowanym tam przez niego stanowiskiem, 
do apoteozy nieświadomych popędów i instynktów, przygotowując grunt dla 
biologicznie i eugenicznie uzasadnianego rasizmu nazistów145. Odwołując się 
do nieprawdopodobnie szerokiej, wykazanej na czternastu stronach bibliografii, 
być może już nigdy więcej przez nikogo nieprzeczytanej w całości literatury 
nazistowskiej, dawał jej dojść w swojej książce do głosu tam, gdzie tylko to 
możliwe, w przekonaniu, że wystawia ona o sobie dalece bardziej jednoznaczne, 
niszczące świadectwo, niż jej zdystansowana krytyka146.

W napisanych w czasie zimnej wojny Pamiętnikach politycznych Kolnai ubo-
lewał, że w Wojnie przeciwko Zachodowi przedstawiał bolszewizm jako mimo 
wszystko wciąż bliższy demokracji mieszczańskiej, niż narodowosocjalistyczny 
antyliberalizm147. „Socjalizm marksistowski, pisał tam, jak również internacjo-
nalizm i pacyfizm, nie są niczym innym, jak irradiacjami jednej, skradającej 
się i niesamowitej idei równości oraz decyzji podejmowanej na podstawie 
powszechnej dyskusji”148. W swojej książce Kolnai przestrzegał również przed 
kreśleniem łatwej analogii pomiędzy krytyką społeczeństwa obywatelskiego 
ze strony marksistowskiego i narodowego socjalizmu. „Obie strony oskarżają 
społeczeństwo mieszczańskie o hipokryzję”149, przyznawał tam. Niemniej, wska-
zywał, „podczas gdy marksiści sądzą (co stanowi sedno ich myśli), że wartości 
cywilizacji nie są, choć powinny być realizowane w praktyce, krytycy tacy jak 
Jünger sądzą, że jest to tak samo niemożliwe, jak niepożądane, w związku 
z czym wartości te powinny zostać otwarcie i całkowicie zdetronizowane”150.

Ubolewanie Kolnaia należy uznać za o tyle nieuzasadnione, o ile w książ-
ce Psychoanaliza a socjologia, pisanej również pod wpływem bezpośrednio 

140 A. Kolnai, The War against the West, The Viking Press, New York 1938. 
141 H. Plessner, Das Schicksal deutschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche, Zürich‑

-Leipzig 1935.
142 G. Lukacs, Zur Kritik der faschistischen Ideologie, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1989. 
143 E. Cassirer, Mit państwa, przeł. A. Staniewska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006. 
144 W. Bialas, Kommentar zu Aurel Kolnai «Die grundlegenden Prinzipien der NS‑Ideologie», „To‑

talitarismus und Demokratie”, 7 (2010) 2, s. 283. 
145 A. Kolnai, The War against the West, s. 15. 
146 W. Bialas, Kommentar zu Aurel Kolnai…, s. 283. 
147 Por. A. Kolnai, The War against the West, s. 22. 
148 Tamże, s. 185. 
149 Tamże, s. 206. 
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obserwowanych, bieżących wydarzeń, fenomen „czerwonej katastrofy” udało 
mu się przedstawić w sposób więcej niż źródłowy, a przez to rozsadzić nawet 
ramy sformułowanej przez Husserla „zasady wszystkich zasad”. Bez komentarza 
Kolnai nie pozostawił również jej strony estetycznej, pozwalając czytelnikowi 
poczuć nieomal namacalnie klimat zrewoltowanej ulicy Kotwicznej, a potem jej 
nagłe zamilknięcie pod bolszewicką dyktaturą. Mechaniczna monotonia ruchu 
komunistycznego była, w jego przekonaniu, istotnym korelatem ubóstwa jej 
symboliki. „Jeśli chodzi o barwę czerwoną, pisał, objęła ona tutaj zalewającą 
wszystko, wyłączną władzę. Psychologicznie rzecz biorąc, może funkcjonować 
jako zmysłowe przedstawienie trzech pojęć: miłości, grzechu i rewolucji. Odpo-
wiada konsekwentnie monotonii pochłaniającej wszystko akcji libidynalnej. (…) 
Zestawienie czerwień-biel, które oddaje przeciwieństwo bolszewizmu i miesz-
czańskiej kontrrewolucji, ma również dawne pochodzenie”151. Zdaniem Kolnaia, 
można je było interpretować jako przeciwstawienie mężczyzny i kobiety, choć 
sens ten, przy uwzględnieniu przeciwstawienia krwi-kości, dało się również, 
według niego, zastąpić „mechanicznym schematem aktywności-pasywności”152. 

Wmieszany w tłum aktorów obu rewolucji, Kolnai obserwował, jak „oficjalną 
sztuką węgierskiej władzy rad stawała się produkcja kręgów hiper futurystycz-
nych, młodych poetów i malarzy, mogąca stać się nieocenionym materiałem 
dla psychologii bolszewickich intelektualistów”153. Właściwym tematem psycho-
analizy mogły stać się, według niego, również same, biorące udział w ruchu 
i kierujące nim jednostki. „Anarchiści nierzadko są dogmatycznymi wegetaria-
nami i przeciwnikami alkoholu, co może wiązać się z powrotem do natury, tak 
samo jak przesadnie proste ubranie, wielka broda, sandały. Znany, przeważnie 
rosyjski typ młodzieży anarchokomunistycznej ubiera się równie prosto, choć 
w sposób rzucający się w oczy, nosi szare swetry, młodzi mężczyźni mają bardzo 
długie, dziewczyny natomiast bardzo krótkie włosy. (…) Uderzający jest ich an-
dromorfizm, uformowane na obraz mężczyzny oblicze społeczeństwa”154. Choć 
zakończeniem książki Kolnaia stała się zachęta do podjęcia nad nim psychoana-
litycznych badań, jej podsumowaniem miał on wszelkie prawo uczynić również 
zdanie kończące późniejszą Wojnę przeciw Zachodowi. Zapożyczone od Tomasa 
Masaryka, brzmiało ono: „Demokracja jest wciąż jeszcze w powijakach”155. 

agniazdo@ifispan.waw.pl 
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