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Az alkotófolyamat a pszichoanalitikus
mûvészetpszichológia tükrében

Bevezetés
A tanulmányban áttekintõ jelleggel bemutatom az alkotófolyamat klasszikus pszichoanalitikus elméleti modelljeit, és ismertetek egy-egy példát a különbözõ megközelítésmódok lehetséges filmes alkalmazásaira. A bemutatást a pszichoanalízis történetének
megfelelõen Freud pszichobiográfiai megközelítésével kezdem, aki az egyéni élettörténeti események – és ezen belül a gyermekkori élmények – alkotófolyamatban játszott
kitüntetett szerepét hangsúlyozta. Ezután az énpszichológiával folytatom, amely a
tartalmi kérdéseken túlmutatóan a mûvészi megformálással, az esztétikai formaadással
kapcsolatban tett meghatározó jelentõségû felfedezéseket. A mûalkotás létrejöttében az
individuumon túlmutató interperszonális hatásokkal a tárgykapcsolat-elmélet követõi
foglalkoztak, feltárták fel az alkotófolyamat társas eredetét, és meghatározták az anyagyermek kapcsolat kreativitásban játszott szerepét. Végül a sort a szelfpszichológiai
elméletekkel zárom, amelyek újra az alkotófolyamat intrapszichés attribútumait helyezik a középpontba, és a mûvészi tevékenységet olyan szelfélményként határozzák
meg, amely kohéziót biztosít a szelf számára. A pszichoanalitikus mûvészetpszichológia
alkotáselméletei kiindulópontul szolgáltak a filmtudomány számára is, és jól alkalmazható értelmezési keretet kínáltak egy-egy filmalkotó munkásságának vizsgálatához.

Gyermekkori élmény: regresszió és szublimáció
Az alkotó pszichoanalitikus vizsgálata a klasszikus freudi pszichobiografikus megközelítésig nyúlik vissza. Freud mûvészettel foglalkozó számtalan írása közül kiemelkedik az
1910-es Leonardo-tanulmány, mint a legelsõ és az egyetlen monográfiaszerû részletességgel jellemezhetõ pszichobiográfia (Freud, 1910 [2001]). Ebben Freud arra vállalkozik,
hogy Leonardo naplója, feljegyzései és a róla készült tanulmányok alapján rekonstruálja
a mûvész koragyermekkorát és pszichoszexuális fejlõdését, majd élettörténeti alapokon
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értelmezze a Mona Lisa és a Szent Anna harmadmagával címû festményeket. Freud a
titokzatos mosoly hátterében Leonardo egy koragyermekkori emlékét fedezi fel: „Úgy
tûnik, már elõre elrendeltetett, hogy ilyen alaposan foglalkozzam a keselyûvel, ugyanis
mint egész korai emlék jut eszembe: amikor bölcsõben feküdtem, egy nagy keselyû szállt
le hozzám, farkával szájamat kinyitotta, és ezzel a farokkal sûrûn bökdöste ajkamat” (i.m.
140). Az emlék interpretálásában Freud a fellációra, a szoptatásra, az anyával való
szeretetteli kapcsolatra és az apa hiányára helyezi a hangsúlyt.1 Végkövetkeztetése pedig
az, hogy „csak egy Leonardo gyermekkori élményeivel rendelkezõ ember festhette meg
a Mona Lisát és a Szent Anna Harmadmagával-t” (i.m. 198), vagyis az élettörténeti
események közül kiemeli a gyermekkori élmények meghatározó szerepét. Freud (1908,
[2001], 112) az alkotási folyamatot tekintve megállapítja, hogy „valami erõs, aktuális
élmény a költõben [mûvészben] felébreszti egy korai, legtöbbször gyermekkori élmény
emlékét, amelynek kiinduló vágya az alkotásban teljesül be”. A gyermekkori élmények
számbavételekor Freud kitüntetett szerepet tulajdonít az esetleges traumás élményeknek.
Mind a neurotikusok, mind a mûvészek esetében a libidórögzõdés alapján való
hajlamosság mellett a traumás élményeknek is meghatározó szerepet tulajdonít. A
traumás tapasztalat vizsgálatánál Freud egyúttal azt is hangsúlyozza, hogy a mûvész
valóságában mindig a szubjektív lelki tartalom az irányadó, a mûalkotás tehát eltérhet a
fizikai realitástól, célravezetõbb a fantázia megnyilatkozásaként értelmezni (Freud, 1917
[1986]).
A Leonardo-tanulmány a konkrét esetbemutatáson túlmutatóan az alkotó tevékenységgel kapcsolatos mûvészetelméleti tézisek megfogalmazásaként is kiemelkedõ szerepet
kap. Leonardo példáján keresztül ismerteti Freud a szublimáció jelenségét. Leonardo
kettõs természetét – mûvész és kutató – Freud kapcsolatba hozza a festõ érzelmi és
érzéki életének a beszûkülésével. Feltárja, hogy Leonardo esetében a tudásvágy mögött
a szenvedély azonosítható: „a kutatásnak áldozta magát mindazzal a kitartással, állandósággal, elmélyültséggel, mely a szenvedély sajátja” (i.m. 132). Freud felfedezte a
pszichés ösztönerõk egyik tárgyról a másik tárgyra való áthelyezését, a szexuális ösztön
közvetlen céljának egy magasrendû céllal való felcserélését. A szublimáció kialakulásában kifejezetten az infantilis szexuális kutatásnak tulajdonított jelentõséget. A nemiség
iránti érdeklõdés átszellemíthetõségét és mûvészi irányba terelhetõségét már korábban
felvetette (Freud, 1905 [1995]). A nemiség és a kutatóösztön közötti összefüggés három
1 Az

apahiány feltételezésekor Freud a keselyû motívum szimbolikájából, kultúrtörténeti magyarázatiból is merít, amely késõbbi bizonyítékok alapján egyértelmûen hibásnak minõsül. Az eredeti
olasz szöveg tanúbizonysága alapján ugyanis kánya, és nem keselyû szerepelt Leonardo álmában.
Freud tévedését elismerve azonban a Leonardo-tanulmány továbbra is a pszichoanalitikus mûelemzés egyik központi jelentõségû példája maradt a következetesen végigvitt pszichobiografikus
megközelítés miatt.
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alternatíváját határozta meg: (1) neurotikus gátlás kialakulása, amikor a szexuális
érdeklõdés elfojtása a kutatóösztön elfojtásához vezet; (2) neurotikus gondolkodási
kényszer létrejötte, amikor a gyermekkori kutatás befejezhetetlensége tovább él a töprengés állandósulásában; (3) és a szublimáció, amikor „a libidó a tudásvágyba szublimálódik, és a hatalmas kutatóösztön megerõsítésére szolgál” (Freud, 1910 [2001], 138). A
szublimáció elméletét Freud az ösztönökrõl szóló metapszichológiai tanulmányában újra
megerõsíti (1915 [1997]), és a szublimációt az ösztönsorsok egyik lehetõségeként ismerteti. Olyan lehetõségként, amelyek a mûvészek számára könnyebben hozzáférhetõ,
tekintve hogy „alkatukat valószínûleg erõs szublimációs képesség, és konfliktust eldöntõ
elfojtás bizonyos lazasága jellemzi” (Freud, 1917 [1986], 307). A freudi megközelítés
megtermékenyítõen hatott más pszichoanalitikusokra, és az Otto Rank és Hanns Sachs
által alapított Imago folyóiratban sorra jelentek meg olyan tanulmányok, amelyek a
mûvész „differentia specificá”-jával foglalkoztak (a mûvész maga is neurotikusnak
tekinthetõ, vagy csak rokonságban áll vele), illetve célul tûzték ki a különbözõ mûalkotások szerzõ életrajza alapján történõ magyarázatát (Schönau, 1998).
Freud és kortársai ugyanakkor a mûvész formaadó tehetségét rejtélyes képességnek
tartották, és magát a mûvészi tehetséget analizálhatatlannak gondolták: „az analízisnek le
kell tennie a fegyvert a költõ [mûvész] problémája elõtt” (Freud, 1928 [2001], 285). Ezen
a területen lényegi változás akkor következett be, amikor az ösztönelmélet mellett teret
nyert az egopszichológia a mûvészet tanulmányozásában. Az egopszichológiát már kifejezetten az esztétikai forma érdekelte, és arra vállalkozott, hogy az elsõdleges folyamatok
mellett a megformáltságban közremûködõ másodlagos folyamatokat is vizsgálja. Noy
(1979) az egopszichológia hozzájárulását az alkotói folyamat megértéséhez abban látja,
hogy részletesen foglalkozik azokkal a mentális funkciókkal, amelyek kontroll alatt
tartják a tudattalan vágyakat, megõrzik az én integritását és a külsõ környezethez való
alkalmazkodást. A mûalkotó folyamat legfontosabb egopszichológiai elmélete Ernst Kris
(1952 [2000]) nevéhez fûzõdik, aki bevezette az én szolgálatába állított regresszió
fogalmát. Kris továbbra is hangsúlyt helyez az alkotó tudattalan tartalmaira, és
átjárhatónak gondolja a tudattalan és a tudatos közötti határt. Az alkotófolyamat elsõ
szakaszában, az inspiráció fázisában regresszió következik be, és az ösztönén elfojtott
anyaga beáramlik az énbe. Ugyanakkor az én képes kontrollt gyakorolni az ösztönén
tartalmai fölött, és szabályozni a regresszió folyamatát. Ezt követõen az alkotófolyamat
második szakaszában, az elaborációs fázisban a másodlagos folyamatok válnak
meghatározóvá, megvalósul a korábbi tudattalan élményanyag formába öntése, amelyben
szerepet kap a valósághoz való alkalmazkodás, a leendõ közönségnek való megfelelés
igénye. Az alkotó személyiségben tehát a tudattalan tartalmak megjelenése egy erõs és
hatékony ego szabályozása alatt történik. Mind Kris (1955), mind az egopszichológia
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vezetõ teoretikusa, Hartmann (1955) javasolja a freudi szublimáció mellett/helyett a
neutralizáció fogalmának a használatát. A neutralizáció fogalma egyrészrõl (Kris, 1955)
azért bizonyul helyénvalónak, mert így elkülöníthetõ az energia átalakulásának,
transzformációjának (neutralizáció) és az áthelyezõdésnek, a cél áttolásának (szublimáció)
a folyamata; másrészrõl (Hartmann, 1955) mert így lehetõvé válik, hogy ne csak a
szexuális, hanem az agresszív késztetések esetében is beszélhessünk az ösztönenergia
semlegesítésérõl. Az alkotási folyamat szublimációs elmélete illetve pszichobiográfiai
megközelítése a pszichoanalízis budapesti iskolájának a munkásságában is megjelenik.
Például a tehetség pszichoanalízisével és kifejezetten a zenei alkotással Hermann Imre
(1930 [2007]; 1999), az irodalmi mûvek élettörténeti szempontú elemzésével többek
között Nemes Lívia (1998) foglalkozott. Szondi Lipót a mûvészekre jellemzõ speciális
ösztöndinamika, ösztönprofil feltárására vállalkozott (Gyöngyösiné Kiss, 2003), Róheim
Géza (2001) pedig a szublimáció fogalmát kiterjesztette a kulturális jelenségekre. A
pszichobiográfia modern irányzatának (Schultz, 2005) kortárs hazai követõjeként pedig
Kõváry Zoltán (2012, 2014) vizsgálta a festõk, írók és költõk munkásságát.
A filmalkotó pszichoanalitikus kutatásaiban a gyermekkori élmény hangsúlyozásának meghatározó szerepe van, a klasszikus freudi megközelítésre alapozódó pszichobiografikus megközelítés határozott népszerûségnek örvend. Ide tartoznak például
Fernandez (2004) Eisensteinrõl és Spoto (1976, 1988) Hitchcockról szóló pszichoanalitikusan orientált monográfiái. Mindkét szerzõ meghatározó jellemzõje, hogy részletesen feltárja a vizsgált filmalkotó gyermekkori élményeit valamint késõbbi
életeseményeit, és az életmû átfogó pszichobiografikus elemzésére vállalkozik: az
elfojtott tartalmak közül elõbbi a homoszexualitást, utóbbi pedig a nõkkel kapcsolatos
szadomazochisztikus viszonyt helyezi az értelmezés középpontjába. A magyar vonatkozásokat tekintve pedig Hárdi István (2004) tanulmánya említendõ, aki Chaplin
filmjeinek élettörténeti szempontú elemzésével mutatja be, hogy esetében a nemi vágy
hogyan „szellemiesítõdik át” filmkészítéssé, és a filmjeire jellemzõ infantilizmus, oralitás, omnipotencia, agresszió és mazochizmus ambivalenciája hátterében milyen koragyermekkori és felnõttkori történések (pl. az anyával való szimbiotikus kapcsolat,
szegénység, éhezés, gyermekhalál) azonosíthatók.

Tárgykapcsolat: reparáció, szimbolizáció és átmeneti tárgy
A korábban említett Kris (1955) a szublimáció újrafogalmazásakor még egy újabb
aspektussal is gazdagítja a szublimáció illetve a neutralizáció leírását: mindkét folyamat
kialakulásában nélkülözhetetlennek tartja az anya jelenlétét. Az anya kreativitásban
játszott szerepével, az alkotóképesség társas eredetével részletesen a tárgykapcsolat8
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elmélet képviselõi foglalkoztak, a következõkben az õ elméletüket ismertetem. Elõször
Klein (1929 [1998]; 1930 [1998]) megközelítését mutatom be, aki átmenetet jelent
abból a szempontból, hogy a valós anya-gyermek kapcsolattal, az interperszonális
viszonyokkal szemben még az anyáról és a gyermek önmagáról alkotott fantáziáinak,
vagyis az intrapszichikus történéseknek tulajdonított kiemelkedõ szerepet.
Klein (1935 [1999]) szerint a szublimáció kialakulása a depresszív pozícióban gyökerezik. A depresszív pozícióban a csecsemõ arra törekszik, hogy integrálja az anya
különbözõ vonásait, és egységes tárgyként élje meg. Mindeközben nehézséget okoz
számára a saját szadizmustöbblete, az anyával szembeni gyûlöletének a megélése. A
gyermek, miután agresszív késztetéseinek hatására képzeletében megsemmisíti az anyát,
szembesül a saját pusztítói hajlamai által okozott kárral, hogy voltaképp õ maga tette
tönkre a szeretett tárgyat. A felismerés depresszív szorongással jár együtt, és megjelenik
a helyreállító törekvés: a csecsemõt bûntudat kínozza, igyekszik jóvátenni a korábbi
pusztítását, és újjáalkotni az elvesztett tárgyat. „Ez az alapja a kreatív tevékenységeknek
is, amelyek a csecsemõ azon vágyában gyökereznek, hogy visszahozzák és újrateremtsék
az elveszített boldogságát, az elveszett belsõ tárgyait és bensõ világának harmóniáját”
(Segal, 1997, 89). A reparatív fantázia feloldja a depresszív szorongást, és erõsíti a
bizalmat a csecsemõ saját képességében, hogy helyre tudja állítani a jót, és meg tudja
tartani a belsõ tárgyat (Segal, 1997). A jóvátétel így lehetõséget teremt a kielégítõbb
tárgykapcsolatok kialakulására, az énintegráció fokozódására és a destruktív késztetések
szublimációjára (Klein, 1946 [1999]). Az alkotó tevékenység tehát a depresszív pozíció
átdolgozásában gyökerezik, amit Klein összefüggésbe is hoz azzal a megfigyelésével, hogy
néhány embernél a veszteség, a fájdalmas élmény ösztönzõleg hat a szublimációra, és a
nehézségek új alkotóképességek kialakulásához vezetnek (Klein, 1940 [1999]). Klein
saját elmélete alátámasztására Ruth Kjar festõmûvésznõ esetét említi példaként, akinél
feltárta, hogy „kényszerítõ igénye mögött, hogy rokonai képét megfesse, az a vágy
húzódott meg, hogy jóvátegyen, hogy helyre hozza a pszichológiai sérelmet, amelyet
anyján és saját magán okozott” (Klein, 1929 [1998], 115).
Az alkotó tevékenységgel a reparáció mellett összefüggésbe hozható egy másik Klein
(1930 [1998]) által leírt lélektani folyamat is: a szimbolizáció. A szimbólumképzés
eredete szintén a depresszív pozíció szorongásában keresendõ, a csecsemõ ugyanis,
hogy megvédje tárgyait saját romboló fantáziáitól, helyettesítõkre helyezi át azokat. A
helyettesítõ tárgyak az azonosítás révén szintén a szorongás tárgyaivá válnak, és ez
újabb tárgyakkal való azonosításokra készteti a gyereket, melynek során egyre inkább
épül a külvilággal való kapcsolata. A lemondásra ítélt tárgyak pedig a veszteség és belsõ
helyreállítás folyamatain keresztül beolvasztódnak az énbe, vagyis jelképpé válnak az
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énen belül: „a szimbólumot az én teremti meg, és az én használja szabadon” (Segal,
1997, 75). Klein megközelítésében tehát a szimbólumképzés és a szublimáció alapja az
én veszteséget követõ helyreállító tevékenysége, az alkotófolyamat valójában egy
reparatív fantázia megnyilvánulása.
Winnicott (1971 [1999]) az alkotó tevékenységet, „a kulturális élmény kifejezést az
átmeneti jelenségek koncepciójának és a játéknak a kiterjesztéseként” használja (i.m.
100). Az átmeneti jelenségek, illetve az átmeneti tárgy a csecsemõnek az anyára
(anyamellre) vonatkozó élménymegélésének 4/6 – 8/12 hónap között megjelenõ olyan
köztes területe, amelyhez a belsõ realitás éppúgy hozzátartozik, mint a külvilág, amely
egyszerre szétválasztja és kölcsönösségben tartja a belsõ és külsõ valóságot. A csecsemõ
megéli, hogy a külsõ tárgy valójában az õ saját teremtõerejébõl jön létre. Winnicott
(1971 [1999]) szerint, ha az anyai alkalmazkodás jól mûködik, akkor megteremti a
csecsemõ számára az illúziót, hogy az anyamell az õ mágikus része, és mágikus kontrollja alatt van, vagyis õ teremti meg újra és újra, amikor szüksége van rá. Ehhez az
szükséges, hogy az anya akkor és ott nyújtsa oda a csecsemõjének a mellét, amikor és
ahol a baba azt kész létrehozni. Az anyai alkalmazkodás tehát kialakítja a csecsemõben
az élményt, hogy létezik egy olyan külsõ valóság, amely megfelel a saját alkotóképességének. Az elválasztással ugyanakkor elvész a korábbi illúzió, s az ebbõl fakadó
feszültség csökkentéséhez a csecsemõ létrehozza az átmeneti tárgyakat és jelenségeket
az anya-csecsemõ egység további fenntartására. Az átmeneti jelenségek és tárgyak tehát
a szubjektíven és objektíven észlelt valóság köztes tartományában helyezkednek el, és
az anya-gyermek kapcsolat jelképeként jelzik a szimbólumhasználat kialakulását.
Az átmeneti jelenségekhez hasonlóan a játék helye is az anya és a baba közötti potenciális tér, amely „nem tartozik sem a belsõ pszichés valósághoz, sem a külsõ realitáshoz”
(i.m. 97). A játék izgalma is ide vezethetõ vissza, abból fakad, hogy a személyes pszichikai
valóság és a tényleges tárgyak kölcsönhatásban vannak egymással. A játék ugyan már
személyen kívül helyezkedik el, de mégsem tartozik a külsõ világhoz, ugyanis a külsõ
világ tárgyait és jelenségeit a gyermek személyes belsõ valóságának a mintája alapján
használja fel (Winnicott, 1971 [1998]). Az élménymegélésnek ez a köztes tere pedig az
alapját képezi a kreativitásnak és a mûvészetnek. A potenciális térben zajló alkotó
tevékenység során az alkotó szubjektív világa és az objektív realitás kölcsönhatásba kerül
egymással: „a játszás természetesen vezet a kulturális élményhez, s valóban annak alapját
képezi” (Winnicott, 1971 [1999], 107). A potenciális tér mûködésének leírását tovább
pontosította Ogden (2004), aki megerõsítette, hogy a potenciális tér mindig a szimbólum
és a szimbolizált között helyezkedik el, így fejlõdéslélektanilag meghatározó szerepet
játszik a szimbolikus funkció kialakulásában, s ezen keresztül a szubjektum
megszületésében. Az alkotási folyamat tárgykapcsolati megközelítésekor a magyar pszi10
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choanalitikusok közül Bálint Mihály (1968 [1994]) említhetõ, aki az alkotást az anyagyermek közötti elsõdleges szeretet elvesztésébõl fakadó õstöréshez kapcsolja.
Sabbadini (2011) a filmalkotás winnicotti megközelítése alapján általánosan azt
hangsúlyozza, hogy a filmalkotó-folyamat a gyermeki játékhoz hasonlít abból a
szempontból, ahogy a rendezõ saját fantáziáit, belsõvé vált tárgyait projiciálja rá a
filmre, és így a saját maga által teremtett világban voltaképp a belsõ és külsõ köztes
tartományát hozza létre. Konkrét filmalkotók tárgykapcsolat-elméleti vizsgálatára
Konigsberg (1996) Bertolucciról és Goisis (2007) Marazziról készített elemzései
említhetõk példaként. Konigsberg szerint A Hold címû film elkészítése összefüggésbe
hozható Bertolucci azon gyermeki törekvésével, amely internalizálni igyekszik az
anyát, hogy így megmeneküljön az anya hiánya miatt érzett fájdalomtól. Hasonló
módon Goisis az Un’ora sola ti vorrei címû Alina Marazzi filmet elemzi abból a
szempontból, hogy a rendezõnõ a halott anyáról készült videofelvételek,
naplóbejegyzések és egyéb dokumentumok összerendezésével miként teremti újra
önmaga számára azt az anyát, akit a valóságban hét éves korában elvesztett.

Szelfegyensúly: szelférzet és szelf-kohézió
A tárgykapcsolat-elméletet követõen, a szelfpszichológia megszületésével az alkotófolyamat interperszonális jellemzõi mellett újra elõtérbe kerültek intrapszichikus
vonatkozásai. A szelfpszichológia Kohut (1971 [2001]) nárcizmuselméletére alapozva
a kreatív folyamatok nárcisztikus eredetét hangsúlyozza. „A kreativitás kibontakozása
[…] specifikusan összefügg a korábban megrekedt nárcisztikus megszállások
mozgósulásával” (i.m. 250). A nárcisztikus védekezés során a libidó önmagára a
személyre irányul. Ennek hatására az énszervezõdés fejlõdése megreked, és a
bezárkózás, tagadás, grandiozitás, exhibicionizmus, depresszió élményei válnak
meghatározóvá. Az egészséges fejlõdéshez megfelelõ szelftárgyakra van szükség,
amelyek megerõsítik a gyermeket saját nagyságában (tükrözés), amelyekre a gyermek
felnézhet, és össze tud velük olvadni (idealizálás), és amelyekhez hasonlónak érzi magát
(ikerség). A szelf kialakulásának, a koherens szelfstruktúra létrejöttének
nélkülözhetetlen feltétele az empátiásan tükrözõ szelftárgy jelenléte és a szelftárgy
funkciók (tükrözés, összeolvadás, megerõsítés) internalizációja (Kohut, 1977 [2007]).
Kohut (1966 [2011]) egy korai tanulmányában a kreativitást a nárcizmus egyik lehetséges transzformációjaként határozza meg, és hangsúlyozza, hogy miközben a mûvészek
a nyilvánosság elismerésére vágynak, nárcisztikusan kifejezetten sérülékenyek. Ahogy az
ambíció fontos szerepet játszik a mûvész és a közönsége kapcsolatában, úgy kap a
nárcizmus átalakítása központi szerepet a mûvésznek a saját alkotásához való
11
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viszonyában. Az alkotási folyamatban a nárcisztikus libidó átalakul idealizáló libidóvá, és
a mûvész idealizáló libidója megszállja a környezetének számára jelentõségteli tárgyait,
kialakul a világ nárcisztikus tapasztalata: „egy kiterjesztett szelf, amely magában foglalja
a világot” (i.m. 450). A mûvész legfontosabb törekvése a tökéletesség keresése marad,
ezért maximálisan igyekszik a nárcisztikusan megtapasztalt világot a számára megfelelõ
módon átalakítani, formálni. A tökéletesség révén azt az ideális, de elvesztett
szelfállapotot igyekszik újraalkotni, amely valaha hozzá tartozott. Kohut (1978 [2011])
az alkotó tevékenységet úgy látja, hogy a nárcisztikus feszültséggel, nyugtalansággal,
ürességgel teli alkotás elõtti állapotot követi a heves alkotási láz, a szenvedélyes munka
szakasza, majd a lecsendesedés és nyugalom fázisa, vagyis a szelftárgy elvesztésének
megélését követõen megtörténik az intenzív helyreállító tevékenység és a szelfélmény
megújítása. A kreatív erõfeszítés lényege tehát a szelf koherenciájának erõsítése,
kohéziójának fenntartása (Kohut, 1977 [2007]).
Hagman (2000) megerõsíti Kohut eredeti elképzelését arról, hogy a mûvészi tevékenység
lényege a szelfélmény helyreállítása, és hogy a mûvészet valójában szelftárgyként azonosítható. A mûvészi élmény mindig szelfélmény is egyben, mert a mûvész nem egyszerûen
kifejezi az érzéseit, hanem egy olyan idealizált formális struktúrát hoz létre, amely a
kohéziót is biztosítja mind a mûalkotás, mind a szelf számára. Az alkotó folyamat
Hagman (2000) szerint folyamatos oszcilláció a szelf és a mûalkotás között, és az alábbi
három szakaszt foglalja magában: (1) inspiráció és szelf-krízis: vágy a mûvész fragmentált
belsõ élményvilágának ideális leképzésére; (2) esztétikai rezonancia: a mûvész belsõ
világa a mûalkotásban visszatükrözõdik, és a mûalkotás lényegében a szelf részévé válik,
miközben a szelf is a mûalkotás részévé lesz; (3) átváltoztató externalizáció: a mûalkotás
további átdolgozásán keresztül a szelftárggyal való kapcsolat helyreállítása. A szelfkohézió alkotó folyamaton keresztüli megteremtésére Kohut (1977 [2007]) elsõsorban
irodalmi, képzõmûvészeti és zenei példákat említ: Proust Az eltûnt idõ nyomában és A
megtalált idõ c. regényein, Leonardo Özönvíz képsorozatán vagy Beethoven Nagy
fúgáján keresztül mutatja be a fenyegetett szelf konfliktusait és vágyait, és a mûvészet
hozzájárulását az összefüggõ szelférzet kialakulásához. A magyar pszichoanalitikusok
közül a szelfpszichológiai megközelítéssel mutat rokonságot például Vikár György
(1996) és Virág Teréz (2001) munkássága, akik feltárták, hogy a válságos életszakaszok,
illetve a korai pszichés traumatizáció során szerzett sérülések feldolgozásában fontos
szerepet kaphat az alkotó tevékenység.
A szelfpszichológia Kohut utáni fejlõdésébõl (Karterud-Monsen, 1999) az alkotói
folyamat pszichoanalitikus magyarázatában kiemelkedik Stern (2002) elmélete. Stern a
csecsemõ szubjektív érzéseinek felderítésére vállalkozott, és a szelférzeteknek
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tulajdonított központi szerepet. Stern (2002) szelf-fogalma különbözik a kohuti szelffogalomtól (Kohut, 1971 [2001]). Kohut a szelfet a szelf-reprezentációk összességeként
határozta meg, és az önmagunkra – saját érzéseinkre, gondolatainkra és cselekvéseinkre
– vonatkozó tapasztalatként írta le. Vele szemben Stern a szelférzeten már nem valamilyen konkrét tartalmat, illetve énnel kapcsolatos reflexiót értett, hanem mint az élmények szervezésének módját határozta meg, és öt fõ típusát különböztette meg: bontakozó
szelférzet, szelfmagérzet, szubjektív szelférzet, verbális szelférzet és narratív szelférzet. A
szelférzet Stern szerint már a születéstõl kezdve fokozatosan fejlõdik az anyával, a
jelentõs másikkal való kapcsolatban. A fejlõdésben meghatározó szerepet tulajdonított az
interszubjektív viszonyulásoknak, a vitalitás affektusok mentén történõ affektív
összehangolódásnak. A vitalitás affektusok olyan transzmodális élményminõségek, az
életfolyamatokhoz kapcsolódó érzések, „életteli érzések”, amelyek leginkább dinamikus,
kinetikus fogalmakkal (pl. hullámzó, kirobbanó, tovatûnõ) írhatók le, és ritmusok, aktivitások különbözõ formáiban jelennek meg. Az affektív összehangolódás pedig az ezekre
az érzelmi állapotokra való nem tudatos rezonálás, az anya és a csecsemõ egymás érzelmi
megnyilvánulásaihoz való illeszkedése. Stern az alkotó tevékenységet a vitalitási affektusok tartományaként határozta meg, és a mûvészetet a vitalitási affektusok közléseként
fogta fel, amelyben már a legkorábbi szelférzetek is megnyilvánulnak.
A szelfpszichológiai megközelítés alapján a filmalkotás segítséget nyújthat a szelf
egyensúlyának újrateremtéséhez azáltal, hogy az alkotó (elsõsorban a rendezõ és a
forgatókönyvíró) pszichés problémáinak megoldására nem tüneteket képez, hanem
filmeket hoz létre. Az alkotófolyamat ugyanis lehetõséget nyújt számára, hogy feloldja
a belsõ konfliktusait, és megvalósítsa beteljesületlen vágyait (Gabbard, 2004). Stern
(2002) a filmnek abból a szempontból is kiemelt jelentõséget tulajdonít, hogy a hang
és a látvány minõségeinek az összevegyítésével a mûvészetek közül ez képes leginkább
az intermodális integrációra, vagyis a legkorábbi preverbális élményminõségek
átdolgozására. Példaként Konigsberg (2010) Bergman Persona-járól készített elemzése
idézhetõ, aki egyenesen önreflexív mûalkotásnak nevezi a filmet, amely „Bergmanról
szól, amint […] megkísérel a filmmûvészeten keresztül lelki életével szembenézni, azt
kiaknázni, kiegyengetni – az arra vonatkozó képességérõl és képtelenségérõl szól, hogy
készítsen egy filmet a lelki életérõl” (i.m. 80). És bár intenzív pszichés konfliktusok
zajlottak Bergmanban – még pszichoanalízisbe is elment, de az esetében nem vezetett
eredményhez –, a filmalkotással megtalált egy olyan eszközt, amelynek segítségével
képes volt megmenekülni a dezintegrációtól, és a filmes önanalízis révén átdolgozni
személyes élményeit, újrateremteni szelf-egyensúlyát. A filmalkotó folyamatnak
öngyógyító szerepet lett, amelyben megvalósulhatott a szelfélménnyel való munka, és
létrejöhetett a szelf-kohézió.
13
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Befejezés
Összefoglalva elmondható, hogy a pszichoanalízis különbözõ alkotáselméletei felhívják a
figyelmet a filmalkotót jellemzõ lélektani folyamatok összetettségére. Az egyes elméleti
modellek közös tartományát a tudattalan élményanyag, az alkotás gyermekkori gyökereinek és a korrektív folyamatoknak a hangsúlyozása jelenti, jelentõs különbség
mutatkozik viszont abban, hogy az alternatív megközelítésmódokra mennyire jellemzõ a
patologizáló szemlélet (például Freud, Klein, Kohut megközelítése), illetve az egészséges
személyiségmûködés, az autonóm pszichés funkciók feltételezése (például Kris és
Winnicott megközelítése). Valamennyi esetben hiányként merül fel továbbá, hogy a pszichoanalitikus mûvészetpszichológia eredendõen egyéni kreativitásban és egy személyes
alkotófolyamatban gondolkodik, így problémát okoz a kollektív alkotótevékenység lélektani modelljének a kérdése, a filmkészítõ stáb közösségi mûködésének az elemzése.
Általában csak a rendezõ, illetve forgatókönyvíró pszichodinamikájának a vizsgálata
történik meg, és a filmgyártási folyamatban résztvevõ további szereplõk pszichés jellemzõinek és az interperszonális hatásoknak a kutatása háttérbe szorul. Célravezetõ lehet az
interszubjektivitás (Atwood –Stolorow, 1993) modelljének alkalmazása, és annak hangsúlyozása, hogy a közös filmalkotási folyamatban valamennyi résztvevõ a saját szubjektivitásával van jelen, és a folyamatos kölcsönhatás révén a film mint együttes konstrukció
születik meg.
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