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Cuvinte cheie: psihocritică, mit/complex personal, metafore 

obsedante, nevroză, sublimare, reparație, arhetip, exil. 

 

Lucrarea de față își propune să explice, dintr-o perspectivă mai 

mult sau mai puțin ortodoxă, fenomenul literar în particularitatea sa de 

exteriorizare palpabilă a universului emoțional al unui scriitor. 

Psihanaliza, știința care stă la baza metodei de cercetare, în ciuda 

faptului că nu face din literatură obiectul ei principal de studiu, poate să 

o reclame ca aparținând ariei domeniilor asupra cărora ar fi îndreptățită 

să-și dea sentința, mai ales că literatura este, înainte de toate, fruct al 

minții umane, manifestare a imaginației la cel mai înalt nivel. Dincolo 

de caracterul ei clinic, care uneori poate fi intimidant, psihanaliza oferă 

explicații inedite fenomenelor ce pot fi depistate în opera literară fără ca 

autorul să poarte tara „nebunului”, a celui care merge la psiholog. În 

aceste circumstanțe, ea trebuie văzută doar ca „un alt punct de vedere”, 

o altă manieră de a vedea starea lucrurilor. 

Având în centru figura scriitoarei franco-canadiene Nancy 

Huston, lucrarea se vrea a fi o interpretare a operei sale ficționale prin 

prisma psihocriticii – metodă ce are drept punct de plecare psihanaliza 

pe care criticul francez Charles Mauron a adaptat-o studiului literar 

(pornind de la marile idei ale lui Sigmund Freud și Carl Gustav Jung) în 

vederea extragerii așa-numitului mit personal al artistului, fantasmă pe 

care acesta din urmă și-o expune într-o manieră mai mult sau mai puțin 

vădită în propria creație artistică. În condițiile în care teoria psihanalitică 

a evoluat odată cu imaginarul post-modern, o completare a procedeului 

de analiză textuală a lui Mauron era necesară, deci inevitabilă. Idei 

precum cele ale lui Donald W. Winnicott, Lacan sau Didier Anzieu vin 

să completeze metoda cu scopul de a o rafina și de a-i conferi mai multă 

credibilitate.  
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OBIECTIVELE CERCETĂRII 

 

Pentru o mai bună organizare a cercetării, înainte de a se proceda 

la redactarea acesteia, au fost stabilite câteva obiective operaționale : 

O1: a completa psihocritica lui Charles Mauron cu alte teorii 

pertinente în contextul analizei literare (sugerând noi direcții în modul 

de abordare a textului). 

O2: a stabili, prin intermediul psihanalizei, o legătură între 

travaliul creator și procesele psihice care îl declanșează. 

O3: a analiza atât opera ficțională cât și cea non-ficțională a lui 

Nancy Huston în vederea extragerii crezului literar al scriitoarei. 

O4: a pune în evidență mitul personal al lui Nancy Huston și a-l 

explica dintr-o perspectivă psihanalitico-literară. 

 

 

STRUCTURA 

 

Cu scopul de oferi eventualului cititor o imagine mai clară asupra 

a ceea ce s-a dorit a se demonstra, teza a fost structurată în trei mari 

părți: partea întâi este teoretică; a doua este o încercare de analiză a 

textelor hustoniene avându-se în vedere teoriile prezentate; a treia este 

dedicată scriitoarei însăși și modului acesteia de a se raporta la propria 

sa creație. 

 

Prima parte, De la psihanaliză spre o teorie literară, are, așa cum 

sugerează și titlul prin opoziția terminologică psihanaliză-literatură, 

două capitole: primul dedicat explicării unor concepte esențiale în 

psihanaliza freudiană și post-freudiană; cel de-al doilea menit să facă 

tranziția de la psihanaliză spre teorie literară. 
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În primul capitol, De la psihanaliză..., am urmărit studiul câtorva 

concepte ce stau la baza psihanalizei, pe acestea fundamentându-se și 

cercetarea propriu-zisă. Am putut astfel constata că omul își desfășoară 

existența între principiul plăcerii (Lustprinzip) și principiul realității 

(Realitätsprinzip), cele două fiind într-un conflict permanent. Omul este 

o ființă care acționează mereu în scopul satisfacerii propriilor dorințe; 

din acest motiv, în momentul în care aceste dorințe nu pot fi îndeplinite, 

sistemul său psihic înregistrează un fel de eroare ce se exteriorizează 

sub forma unei nevroze care nu este altceva decât o încercare ratată a 

inconștientului de a rezolva problema. Nevroza pune în mișcare cantități 

mari de energie psihică investită în deplasări și condensări, altfel spus 

simbolizări, operate de inconștient cu scopul de a recrea conjunctura în 

care dorința nu a putut fi satisfăcută și de a găsi astfel o soluție. Cum 

această soluție nu poate exista decât în plan real, nevroza (manifestată 

în plan psihic), ale cărei singure „materializări” în plan real sunt 

simptomele, este destinată unui eșec continuu și repetiției. În acest 

context, doliul – care are o structură asemănătoare nevrozei, dar nu și 

un caracter patologic – apare în momentul în care subiectul dorește un 

obiect pierdut sau de care a fost separat fie pe termen nedefinit, fie 

pentru totdeauna. Atât nevroza cât și doliul își au originea în aceeași 

activitate fantasmatică ce stă la baza visului văzut ca realitate 

compensatoare a unui psihic nesatisfăcut. Creația artistică se află 

undeva la intersecția acestor trei fenomene psihice. Datorită capacității 

exclusiv umane de a sublima, creația apare ca materializare a limbajului 

simbolic al visului, a repetitivității nevrotice și a dorinței de a redobândi 

obiectul pierdut al doliului. În aceste împrejurări, opera are rolul de 

obiect tranzițional care ajută artistul/scriitorul să facă tranziția de la 

realitatea în care obiectul plăcerii exista și cea în care obiectul plăcerii 

nu mai există, înlocuindu-l până în momentul în care subiectul reușește 
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să își reamenajeze spațiul psihic. Scopul tranziționalității este reparația 

ce se operează în scopul împăcării subiectului cu obiectul pierdut. 

În cel de-al doilea capitol, ...Spre o teorie literară, am încercat să 

creăm o punte între psihanaliză și o metodă cât mai relevantă de 

abordare a textului plecând de la premisa că orice operă literară, prin 

faptul că este rod al imaginației/al minții scriitorului, poate deveni 

obiect de studiu al psihanalizei. Următorul pas a fost acela de a găsi un 

punct comun între psihanaliză și critică literară, acesta fiindu-ne oferit 

de Northrop Frye și de critica lui arhetipală inspirată de teoriile lui Carl 

Gustav Jung. Conform criticului canadian, arhetipul este o imagine 

recurentă care apare în mai multe opere ale unui scriitor. Prin caracterul 

său repetitiv, acesta are rolul (la fel ca și compulsia de repetiție în cazul 

nevrozei) de a comunica ceva, dar și de a face să comunice operele între 

ele nu la nivel intertextual, ci la un nivel mult mai profund care, adesea, 

ascunde intenții nebănuite ale inconștientului. 

În continuare, am urmărit să punem în evidență maniera în care un 

scriitor se dezvăluie cititorilor lui în propriile sale romane prin 

intermediul narațiunii, procedeu fără de care această dezvăluire nu ar fi 

posibilă. Opera literară devine astfel un fel de terra intermedia între 

gândirea individuală (conștientă) și gândirea colectivă (inconștientă). 

Am putut observa astfel că narațiunea poate lua mai multe direcții. Când 

își are originea în copilărie, aceasta, conform lui Gaston Bachelard, 

poate deveni o un loc în care autorul își retrăiește copilăria în toate 

posibilitățile sale. Conform lui Marthe Robert, când artistul își trage 

inspirația din ceea ce Freud numește roman familial, el se raportează la 

propria operă fie în calitate de Copil Găsit, fie în calitate de Bastard, 

ceea ce declanșează două tipuri de narațiune: una în care fantezia este 

singurul mijloc de obținere a plăcerii și, respectiv, o narațiune mult mai 

ancorată în realitate pe care autorul o refuză fără a-i altera totuși 

caracterul plauzibil. În ambele cazuri, narațiunea ascunde realități 
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refulate pe care autorul le exprimă voalat, prin simbolizări. Acest tip de 

narațiune, Julia Kristeva îl caracterizează ca fiind drept un roman 

adolescent; ea argumentează că adolescența este o structură deschisă, o 

perioadă în care individul comunică direct cu inconștientul prin 

intermediul reveriei.  

Am continuat apoi prin prezentarea metodei de analiză a lui 

Charles Mauron, psihocritica, aducând în același timp argumente care 

să legitimeze alegerea de a interpreta un text literar folosindu-se de 

psihanaliză. Psihocritica este o metodă experimentală de analiză 

textuală prin care Mauron a dorit să înlăture subiectivitatea din critica 

literară, încercând astfel să o ridice la rangul de știință. În centrul 

metodei sale se află conceptul de mit personal care este fantasma cea 

mai frecventă în opera unui scriitor. Repetiția face din această fantasmă 

un simptom al unui conținut refulat care luptă să scoată la lumină 

adevăratul eu al scriitorului, eul ascuns. Mitul personal se obține în urma 

„suprapunerii” textelor unui anumit scriitor; el este reprezentat de 

totalitatea metaforelor obsedante, a imaginilor care „rezistă” în urma 

acestui procedeu de căutare al elementelor reiterate în mod obsesiv în 

întreaga operă a unui artist. Explicația acestui tip special de metaforă 

trebuie căutată în biografia autorului și interpretată prin prisma 

psihanalitică având în vedere cu precădere noțiunile de nevroză și 

arhetip. Dat fiind că procedeul este destul de elaborat, având multe căi 

ce trebuie explorate, Gilbert Durand propune noțiunea de complex 

personal. 

Pentru a oferi mai multă credibilitate metodei, am apelat la ideile 

lui Paul Ricœur – în vederea verificării validității demersului nostru –, 

la ale lui Roland Barthes – cu privire la modul în care trebuie tratat mitul 

– și la cele ale lui Martin Heidegger – al cărui concept de adevăr 

(Wahrheit) vine în sprijinul ideii că opera de artă, prin caracterul ei 
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metaforic (deci ascuns), ocultează un adevăr ce apare, paradoxal, în 

deschiderea limbajului ei simbolic. 

Partea a doua a tezei, Metapsihologia creaţiei artistice a lui Nancy 

Huston, este dedicată în totalitate analizei operei autoarei franco-

canadiene și urmărește depistarea și interpretarea mitul personal. Într-o 

primă fază, am oferit câteva informații esențiale legate de viața 

scriitoarei astfel încât așa-numita „verificare biografică” de care 

vorbește Mauron să nu fie parte separată a analizei. În continuare, am 

pus în evidență cele două evenimente declanșatoare de nevroză și 

literatură din viața lui Huston – faptul că a fost părăsită de mama ei la 

vârsta de șase ani și viața în (auto)exil. 

Capitolul următor își propune să identifice crezul literar al lui 

Nancy Huston având în vedere câteva din romanele sale reprezentative; 

altfel spus, am încercat să găsim motivele şi scopul scriiturii în 

accepţiunea acesteia. 

În Trois fois septembre, am putut identifica două funcţii ale scrierii 

prin intermediul Selenei: pe de o parte, aceasta scrie pentru a-şi 

exterioriza frustrările, pentru a şi le exorciza astfel încât ele să nu o poată 

afecta din interior; pe de altă parte, în anul următor, acelaşi personaj 

scrie cu scopul de a ţine ralitatea la distanţă, folosindu-se de jurnal ca 

de un scut împotriva unor evenimente exterioare care ar putea-o 

destabiliza complet. Dincolo de aceste două motive, există un al treilea 

pe care îl putem deduce din atitudinea Selenei faţă de realitatea-sursă-

de-nefericire – ea scrie pentru a echilibra principiul realităţii cu o 

scriitură îmbibată de un principiu al plăcerii care, nesatisfăcut, o 

determină să-şi pună capăt vieţii. 

În Cantique des plaines, avem de-a face cu romanul în proces de 

scriere. Paula, autoarea, în încercarea de a reconstitui viaţa bunicului 

său, se redescoperă prin scriitură. În aceeaşi măsură, ea ajunge la 

concluzia că scrisul poate da un sens realităţii care, adesea, este de 
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nepătruns. În plus, am putut remarca şi faptul că scrisul poate fi o 

expresie a doliului pe care Paula îl poartă în memoria lui Paddon. 

Romanul Danse noire expune cele două mari idei ale lui Huston – 

scriitura declanşată de o căutare continuă a figurii materne şi scriitura 

consecinţă a exilului – încarnate de personajele Milo Noirlac și Neil 

Kerrigan. Milo, bastard al unei prostituate indiene este bântuit la vârsta 

adultă de un episod din mica copilărie reprezentând imaginea unei 

mame salvatoare, angelice, care îl scapă din încăperea întunecoasă în 

care era ținut de familia adoptivă. Având drept punct de reper această 

fantasmă infantilă, în momentele sale de depresie maximă, Milo se 

refugiază în acel punct din trecut care îi oferă confortul necesar pentru 

a-şi reveni şi a scrie (scenarii de film). La polul opus, bunicul lui, Neil, 

chinuit de condiţia sa de irlandez autoexilat în Quebec, scrie cu scopul 

de a-şi exprima frustrările în calitate de imigrant, amintind de cugetările 

lui Nancy Huston cu privire la propriul său exil pe care le regăsim în 

întreaga sa operă non-ficțională. În ambele situații, scriitura izvorăște 

din frustrare având scopul de a calma și de a reconforta subiectul creator 

care, dincolo de orice motiv aparent, scrie mereu cu scopul de a se 

întoarce, psihic vorbind, la origini. 

În Instruments des ténèbres, text cheie pentru întreaga operă a 

scriitoarei, avem din nou de-a face cu romanul în proces de scriere. 

Folosindu-se de tehnica muzicală scordatura, Nancy Huston pune în 

evidență puterea metaforei, capacitatea ei de a ascunde, dar și de a lăsa 

adevărul să se arate din spatele vălului numit artă; ideea centrală a 

romanului este vindecarea prin scriere, dar și influența pe care o are 

elementul biografic în redactarea unui text literar. Din nou suntem puși 

în fața ideii de redescoperire prin intermediul artei care conferă artistului 

un întreg univers în care poate recâștiga lumea pierdută în urma unor 

traume. 
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În cel de-al treilea capitol, Repetiția sau bântuirea arhetipurilor, 

am încercat să analizăm câteva din romanele lui Huston plecând de la 

premisa că opera de artă este o încercare de a reconstrui universuri 

potențiale cu scopul de a găsi o soluție la trauma care a declanșat 

impulsul artistic. Sub influența a două mari arhetipuri, al mamei și al 

copilului (infans), am putut observa încercarea scriitoarei de a explora 

o gamă variată de scenarii în care copilul încearcă să scape de sub 

influența nefastă a mamei care vrând nevrând ajunge să îl lezeze fie din 

egoism, fie din prea multă dragoste, fie din cauza unor traume pe care, 

la rândul ei, le-a suferit în copilărie. Avem de a face cu trei personaje 

feminine – Lin (La virevolte), Rena (Infrarouge), Larissa (Prodige) – 

care, prin arta pe care o practică (dansul, fotografia și, respectiv, muzica) 

fantasmează asupra figurii materne care nu și-a îndeplinit datoria de 

mamă la timpul potrivit. Această fantasmare nu este decât o manieră de 

a face față demonilor cu care fiecare din ele a avut a se confrunta în 

copilărie marcându-le astfel viața. Un personaj mai atipic, Saffie 

(L’empreinte de l’ange), pare a se diferenția de celelalte trei prin faptul 

că nu este artistă; în consecință, ea nu-și poate sublima traumele și astfel 

este nevoită să trăiască oarecum neîmpăcată cu trecutul, lucru ce duce 

la moartea fiului său. Un alt caz special în creația hustoniană este cel al 

lui Jocaste (Jocaste Reine); ea încarnează atât dragostea maternă, cât și 

cea erotică, într-o îmbinare perfectă, Jocaste fiind ea însăși o mamă 

totală, mitică, arhetipală ale cărei decizii sunt luate dincolo de bine și de 

rău, după o morală a mamantei.  

Repetiția acestor imagini și variațiunile pe aceeași temă comunică 

profunzimea influenței pe care a avut-o mama, prin absența sa, asupra 

scriitoarei. Fiind conștientă de funcția catartică a creației, Nancy Huston 

încearcă, prin fiecare roman, să depășească rana suferită în copilărie 

realizând faptul că trauma nu poate fi reparată în totalitate, însă poate fi 

raționalizată, înțeleasă măcar cu mintea dacă nu și cu inima. 
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De partea cealaltă, se află copilul care, în opera lui Huston, pare 

să nu aibă scăpare. Indiferent de comportamentul părinților, copilul 

devine anxios (Angela, Rena), fricos (Sadie), nevrotic (Sol), agresiv 

până la patologie (Frank et Rowan). Comportamentul fiecăruia din 

personajele-copil ale scriitoarei e mereu deviat din cauza încercărilor lui 

de a intra în grațiile unei mame neglijente, de se revolta sau de a se 

răzbuna pe mama absentă sau, la extrema opusă, sufocantă. Singura 

modalitate de a scăpa de demonii copilăriei pare a fi arta care le exprimă, 

în mod voalat, căutările. Cei care se refugiază în studiu devin nevrotici 

(Sadie, Marina); iar cei care nici măcar asta nu fac, duc o viață ratată 

(Frank și Fiona). În acest fel, Nancy Huston ar dori să își justifice 

oarecum cariera sa de scriitoare care a salvat-o de la depresie. 

Deși de-a lungul analizei am pus în evidență elementele biografice 

pe care Huston le-a introdus, alterându-le, în propriile opere, au existat 

câteva romane care, prin subiectul lor, nu au putut fi clasate împreună 

cu celelalte deja discutate. În capitolul al cincilea, Motive recurente. O 

scriitoare „împrăștiată”, am reunit toate aceste romane și am încercat 

să analizăm modul în care Huston s-a folosit de experiențele avute 

pentru a le transforma în ficțiune. 

În cea de-a treia parte, Dincolo de mitul personal al lui Nancy 

Huston, am încercat să punem în legătură partea teoretică a tezei cu cea 

practică în scopul de a găsi o explicație plauzibilă dorinței lui Nancy 

Huston de a-și scrie viața într-un mod voalat, deplasat, metaforizat. Am 

putut astfel depista patru ipostaze ale acesteia: îndoliata (pentru că 

Huston scrie cu scopul de a redobândi acea figură maternă idilică pe 

care a pierdut-o cu ani în urmă), reparatoarea (scrisul având un scop 

dublu: acela de a se repara pe sine prin exteriorizarea traumei, dar și 

pentru a repara imaginea psihică a unei mame mult timp urâte); bastarda 

adolescentă (în calitate de scriitoare, a avut mereu intenția de a crea ceva 

nou, dar mereu a sfârșit prin a ascunde în opera sa același adevăr); 
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mitomana (cea care face din opera sa propriul său mit, dar și cea care 

minte prin intermediul ficțiunii voalând realitatea din care s-a inspirat). 
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