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PREFAȚA ÎNGRIJITORILOR 
EDIȚIEI GERMANE

Aplicarea creatoare de către Jung a experimentelor de asociație 
a constituit o parte a investigației de pionierat efectuate la începutul 
acestui secol la Burghölzli din Zürich, sub egida riguroasă a lui 
Eugen Bleuler. Cercetările lui Freud, deși cunoscute pe‑atunci, 
dar încă recunoscute cu greu, au fost avute în vedere în mod evident 
de către Jung când a examinat comportamentul aparent derutant al 
asociațiilor. În loc să‑l dea la o parte și să‑l privească drept o simplă 
abatere sau ca pe „o lipsă de reacție“, el a aplicat asupra acestui 
comportament metoda interpretării și a formulat „teoria com plexe‑
lor“. Astfel a salvat metoda asociațiilor de „pedanteria științifică… și 
i‑a redat vitalitatea și interesul pentru viața reală“1. Studiile din acest 
volum au reprezentat la vremea lor un progres revoluționar în 
folosirea tehnicilor experimentale. În acest volum se găsesc toate 
articolele lui Jung, care înfățișează punctul lui de plecare experi‑
mental și metoda corespunzătoare. O altă lucrare mai importantă, în 
care experimentele au fost aplicate în treacăt, este găzduită în 
volumul 3 din Opere complete: mult‑lăudata cercetare a lui Jung 
despre Dementia praecox2. În „Despre simularea tulburării psihice“ 
din volumul 1, Jung recurge la o clasificare superficială, mai formală, 

1 A.A. Mace, „On the Eightieth Birthday of C.G. Jung“, în: Journal of Analytical 
Psychology, I/2 (Londra, 1956).

2 „Despre psihologia Dementiei praecox: o încercare“ (1907), în Opere complete, 
vol. 3, Psihologia bolilor spiritului (Ed. Trei, București, 2005).
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a asociațiilor, iar într‑un articol ulterior, „Generalități privind teoria 
complexelor“ din volumul 8, își expune reflecțiile mature în legătură 
cu însemnătatea studiilor dedicate asociațiilor în cadrul viziunii sale 
generale despre structurile și procesele psihice. Poate că descrierea 
cea mai însuflețită a teoriei asociațiilor se află în Tavistock Lectures 
(1936)3 din volumul 18.

Principalul conținut al volumului de față îl constituie șase con‑
tribuții ale lui Jung apărute în celebra serie Diagnostische Assozia
tionsstudien. Experimentele pe care se bazează aceste studii au fost 
efectuate sub conducerea lui Jung la Clinica Universitară de Psihia‑
trie din Zürich, începând de prin 1902. Pe atunci, Jung era asistent 
principal la Burghölzli, unde se găsește această clinică. Directorul ei 
era Eugen Bleuler. Studiile au apărut între 1904 și 1910 în Journal 
für Psychologie und Neurologie. Ele cuprindeau și contribuții ale  
lui Bleuler, Franz Riklin, K. Wehrlin, Emma Fürst, Ludwig 
Binswanger și Hermann Nunberg.4 Aceste cercetări au fost reti‑
părite în două volume în 1906 și 1909.

Pentru studiile X („Metoda asociațiilor“), XI („Constelația 
familială“), XII („Despre efectele psihofizice secundare în experi‑
mentul asociațiilor“), XIII („Cercetări psihofizice cu galvanometrul 
și pneumograful la oamenii normali și la bolnavii psihic“) și XIV 
(„Alte cercetări despre fenomenul galvanic, despre pneumografe și 
respirație la oamenii normali și la bolnavii psihic“), n‑am avut la 
dispoziție versiuni complete (X și XI), iar uneori n‑am avut absolut 
nicio versiune germană sau vreun manuscris (XII, XIII și XIV). 

3 „Despre bazele psihologiei analitice“, în Opere complete, vol. 18/1, Viața sim
bolică (Ed. Trei, București, 2014).

4 Cf. Bibliografia din Anexa acestui volum. Jung a publicat două recenzii ale 
acestor tipuri de cercetări: a) la solicitarea psihologului francez Alfred Binet, 
o analyse bibliographique, vizând vol. I al seriei Diagnostische Assozia tions
studien, apărută în: Binet, L’Année psychologique, XIV (Paris, 1908), pp. 453–455; 
b) sub titlul „Referate über psychologische Arbeiten schweizerischer Autoren 
(bis Ende 1909)“ în: Jahrbuch für psychoanalytische und psycho pathologische 
Forschungen II (Leipzig și Viena, 1910), pp. 366–374. Cf. „Referate despre 
lucrări psihologice ale unor autori elvețieni (până la sfârşitul anului 1909)“, în 
Opere complete, vol. 18/1, ed. cit. (pp. 466–493).
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Aceste texte au fost traduse din engleză în germană de dr. Sabine 
Lucas, care a acordat toată atenția limbajului și literaturii de 
specialitate contemporane. În plus, editorii au cerut sfatul dlui pro‑
fesor dr. C.A. Meier din Zürich — probabil, cel mai competent 
expert în viață din acest domeniu. Amândurora le mulțumim pentru 
munca anevoioasă și complicată pe care au desfășurat‑o. Îi suntem 
recunoscători de asemenea dnei Magda Kerényi, care s‑a ocupat, la 
rându‑i, cu seriozitate, de indicele de nume și de termeni.

ianuarie 1979 Editorii
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I. 
CERCETĂRI EXPERIMENTALE 

REFERITOARE LA ASOCIAȚIILE 
OAMENILOR SĂNĂTOȘI 

 
În colaborare cu Franz Riklin

De mai multă vreme, în această clinică i se acordă o atenție 
sporită procesului asociativ. Pentru a crea un material valorificabil 
din punct de vedere științific în această privință, stimatul meu șef, 
domnul profesor Bleuler, a alcătuit un formular cu 156 de cuvin‑
te‑stimul, cu ajutorul căruia a făcut experimente în toate tipurile de 
psihoză. Dar din aceste experimente a rezultat rapid o dificultate 
foarte semnificativă. Nu exista o modalitate de separare statistică 
sigură între asociațiile oamenilor bolnavi și tipul normal. Nu exista 
nicăieri un material care să ne ofere informații despre oscilațiile în 
limitele normalului și să formuleze în legi precise contingența apa‑
rent nestăpânită a asociațiilor. Spre a remedia întru câtva această 
deficiență și a netezi astfel drumul investigației experimentale asupra 
asociațiilor patologice, am plănuit să adun mai mult material despre 
asociațiile oamenilor sănătoși, dar și să studiez principalele lor 
condiții. Am dus la bun sfârșit acest plan împreună cu stimatul meu 
coleg, dr. Riklin.

Organizarea generală a experimentelor noastre a fost următoarea: 
mai întâi am adunat asociații de la un număr mai mare de oameni 
sănătoși, cu intenția de a verifica în primul rând reacțiile lor, dacă 
există cu adevărat o anumită legitate, apoi dacă apar legități indivi duale, 

1

2
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adică dacă putem identifica anumite tipuri de reacție. Acestui expe‑
ri ment i‑am asociat un al doilea, de natură psihologică generală:

Procesul asociativ este un proces psihic extraordinar de instabil 
și variabil; el se află sub influența nenumăratelor evenimente psihice, 
care se sustrag controlului obiectiv. Printre realitățile psihice care au 
o influență capitală asupra procesului asociativ, la loc de frunte se 
situează atenția. Ea este un fapt ce dirijează și modifică întâi de toate 
procesul asociativ, fiind însă totodată factorul psihic care poate fi 
experimentat cu maximă ușurință; ea este și acel aparat afectiv fragil 
care reacționează primul în stări fizice și psihice anormale, modifi‑
când astfel performanța asociativă.

Atenția este acel mecanism infinit de complicat care leagă 
procesul asociativ, prin nenumărate fire, de toate celelalte fenomene 
de proveniență psihică și fizică, reprezentate în conștiință. Dacă 
ajungem să cunoaștem efectele atenției asupra procesului asociativ, 
vom cunoaște, cel puțin în ansamblu, efectele similare ale oricărui 
eveniment psihic capabil să afecteze atenția.

Aceste considerații ne‑au determinat să investigăm experimental 
influențele atenției asupra procesului asociativ, cu speranța de a 
lămuri cu o oarecare exactitate mai ales următoarele probleme:

1. Care sunt legile de variație ale asociațiilor aflate în limitele 
normalului?

2. Care sunt efectele directe ale atenției asupra procesului asocia‑
tiv? În mod special: se diminuează importanța asociației pe măsură 
ce ne îndepărtăm de perspectiva conștiinței?

Experimentele noastre au dezvăluit o serie de realități care nu 
numai că ne încurajează să continuăm drumul început până în zona 
patologicului, dar ne și califică să procedăm așa.

C.G. Jung

[Publicat pentru prima oară în: Journal für Psychologie und Neurologie III 
(Leipzig, 1904), pp. 55–83, 145–164, 193–214, 238–308, și IV (1905), pp. 24–76 și 
109–123. Apoi în: Diagnostische Assoziationsstudien. Beiträge zur experimentellen 
Psychopathologie, I, coord. de C.G. Jung (Leipzig, 1906; ediții noi în 1911 și 1915), 
pp. 7–145. — Franz Riklin (1878–1938) era în această perioadă medic‑asistent la 
Burghölzli din Zürich. El semnează în calitate de coautor.]

3

4

5
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PARTEA ÎNTÂI 
 

I. ORGANIZAREA GENERALĂ  
A EXPERIMENTELOR

Experimentele au fost făcute alternativ de cei doi autori, și anume 
astfel încât, pe rând, câte unul a înregistrat singur întreaga serie de 
experimente la care a fost supus subiectul respectiv. În total,  
au participat la experimente 38 de persoane: 9 bărbați instruiți,  
14 femei instruite, 7 bărbați neinstruiți și 8 femei neinstruite, cu 
vârste cuprinse între 20 și 50 de ani. Pentru experimente s‑a recurs 
la indivizi cât mai normali, deși au fost întâmpinate dificultăți ne‑
așteptate mai ales în cazul celor instruiți, deoarece tocmai la acest 
nivel conceptul de medie a normalității trebuie să fie suficient de 
flexibil. Totuși, sperăm să nu ne fi îndepărtat prea mult de normalitate 
când am selectat subiecții. Redăm în detaliu valorile fiecărui subiect, 
la care vom atașa de fiecare dată o scurtă caracterizare a personalității, 
ceea ce va facilita înțelegerea eventualelor anomalii. Bineînțeles, cei 
doi autori au aplicat experimentele reciproc și asupra lor înșiși.

Când am înregistrat asociațiile, ne‑am limitat numai la pro‑
ducerea acestora prin rostirea cuvântului‑stimul. Am utilizat în total 
400 de cuvinte‑stimul diferite. Din punct de vedere gramatical, ele 
se compun din următoarele părți de vorbire:

Substantive 231
Adjective 69
Verbe 82
Adverbe și numerale  18

7

8
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Nu am acordat atenție numărului de silabe; cuvintele‑stimul 
conțin între una și trei silabe. La fel de puțin cuvintele‑stimul au fost 
aranjate în anumite categorii, așa cum a făcut, de pildă, Sommer.  
În schimb, am avut cât mai multă grijă să nu se succeadă cuvinte‑sti‑
mul asemănătoare ca formă sau ca sens, spre a evita ca după 2–3 
reac ții, subiectul să se aștepte la un anumit domeniu. Printr‑o în‑
tâmplare nefericită a rezultat că în prima sută de cuvinte‑stimul se 
găsesc vreo 30 la care se pot face cu ușurință asociații în funcție de 
coexistența spațială și temporală, iar în cea de‑a doua sută nu există 
decât circa 20 de acest fel, ceea ce a produs o diferență notabilă între 
asociațiile bazate pe coexistență din prima, respectiv din cea de‑a 
doua sută. Absența cuvintelor‑stimul cu calitatea menționată a fost 
acoperită îndeosebi prin verbe. Principala greutate a fost de a în‑
lătura complet cuvintele mai dificile și mai rare, pentru a preîntâm‑
pina astfel apariția unor greșeli sau a unor reacții prelungite din 
pricina lipsei de cunoștințe a subiectului. De aceea, în măsura posi‑
bilităților, cuvintele‑stimul au fost extrase din sfera vieții de zi cu zi.

Acest considerent ni s‑a părut cu atât mai recomandabil cu cât în 
cazul majorității subiecților noștri a trebuit să operăm în condiții 
lingvistice destul de anormale. Așa cum se știe, în Elveția de limbă 
germană limbajul uzual este dialectul germano‑elvețian, respectiv 
dialectele care nu numai că se abat considerabil de la germana lite‑
rară, ci vădesc și între ele diferențe semnificative, mai cu seamă sub 
aspect sonor. În școli, copilul învață germana literară de parcă ar fi 
o limbă străină. Ulterior, oamenii instruiți capătă cunoștințe aproape 
com plete și exersează limba germană. Neinstruitul însă, dacă n‑a stat 
mai mult timp în Germania, reține în cel mai bun caz frazele nem‑
țești pe care le‑a învățat la școală, iar mai târziu învață puțin sau nu 
mai dobân dește alte cunoștințe. Cu toate acestea, el este familiarizat 
cu germana literară în forma scrisă și tipărită și înțelege de asemenea 
limba vorbită, fără a fi însă în stare mereu să vorbească fluent și ire‑
proșabil germană literară.

De aceea, am încercat de mai multe ori să rostim cuvintele‑stimul 
în forma lor dialectală, prilej cu care am remarcat însă de îndată că 
subiecții neinstruiți înțelegeau mai prost și prelucrau mai anevoios 

9
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cuvântul dialectal decât termenul literar și că adesea își dădeau oste‑
neala să reacționeze în germana literară. Acest fenomen cam para‑
doxal se explică prin faptul că germana utilizată în Elveția este  
o limbă pur acustico‑motorie, folosită extrem de rar în citit și în scris. 
Orice tipăritură și text scris sunt în germana literară. De aceea, elve‑
țianul nu este obișnuit să perceapă propriile cuvinte ca entități sepa‑
rate, ci le știe numai în conexiune acustico‑motoare cu altele. Dacă 
trebuie să pronunțe un cuvânt separat, neînsoțit de articol, va alege 
de cele mai multe ori forma literară. Așa se face că în experimentele 
noastre am făcut cu totul abstracție de cuvintele‑stimul dialectale.  
În marea majoritate a cazurilor s‑a reacționat corect în germana 
literară; eventuale reacții în dialect au fost admise ca deplin valabile. 
Firește, reacțiile au fost consemnate așa cum au fost oferite. Subiecții 
care nu participaseră încă niciodată la asemenea experimente au fost 
lămuriți mai întâi în legătură cu semnificația acestora, ocazie cu care 
li s‑a demonstrat pe baza unor exemple practice cum ar trebui să 
reacționeze. Nu puțini dintre subiecții neinstruiți credeau că ar fi 
vorba despre un fel de joc de‑a întrebările și răspunsurile, unde miza 
ar fi găsirea unei combinații lexicale adecvate cuvântului‑stimul;  
de pildă, casă — animal de casă, sălbatic — pisică sălbatică. De fie‑
care dată, experimentele au fost începute abia când a existat 
certitudinea că subiectul a înțeles experimentul. Accentuăm faptul 
că nu ni s‑a întâmplat niciodată să nu fim înțeleși, că în genere lipsa 
inteligenței a fost mai puțin deranjantă decât unele afecte, și mai ales 
decât „stupiditatea emoțională“5 destul de frecventă. De o oarecare 
însemnătate este împrejurarea că multe dintre persoanele neinstruite 
au venit într‑o anumită „dispoziție școlărească“, adoptând o 
atitudine corectă și rigidă.
5 [Termenul „stupiditate“, provenit din psihiatria sec. al XIX‑lea, desemnează 

aici „stările de aparentă suspendare a facultăților intelectuale care nu aparțin 
demenței sau oligofreniei“. Termenul vizează „obnubilarea epileptică, stupoarea 
catatonică, stupoarea melancolică sau confuzia mentală“  — C. Gorgos 
(coord.), Dicționar enciclopedic de psihiatrie, vol. 4, Editura Medicală, București, 
p. 440. De precizat, în plus, că „stupiditatea“ este „însoțită de o aplatizare afec‑
tivă“ — cf. E. Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, Oxford Univer‑
sity Press, 2005, p. 72. — n.red.]
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Ne‑am organizat experimentele în felul următor: mai întâi au 
fost înregistrate 200 de reacții, fără alte condiții. Timpii de reacție  
au fost măsurați cu un cronometru, pe care l‑am pornit odată cu 
pronunțarea silabei accentuate a fiecărui cuvântul‑stimul și l‑am 
oprit odată cu rostirea fiecărei reacții.6 Firește, nu ne imaginăm că 
prin acest procedeu simplu am măsurat niște timpi psihologici com‑
plicați. Pentru noi a fost important doar să căpătăm o reprezentare 
mai generală privitoare la timpul de reacție mediu aproximativ, ceea 
ce în multe cazuri nu este lipsit de însemnătate și este de folos, foarte 
adesea, mai ales pentru clasificarea asociațiilor.

După 200 de reacții s‑a făcut imediat o clasificare împreună cu 
subiectul, în măsura în care a fost posibil. Așa s‑a procedat întot‑
deauna în cazul persoanelor instruite; firește, acest lucru a fost im‑
posibil în cazul celor neinstruite, printre care există foarte puțini cu 
vreo capacitate introspectivă. În cazul asociațiilor deosebit de sur‑
prinzătoare a trebuit să ne limităm la o clarificare a conexiunii. 
Rezultatul experimentului a fost împărțit între o primă și o a doua 
sută, notate separat. Atât cât s‑a putut, în timpul experimentului a 
fost controlată din punct de vedere obiectiv și subiectiv starea psihică 
a subiectului. Dacă dintr‑un motiv oarecare a survenit o oboseală 
fiziologică, a doua serie a experimentului a fost amânată pentru ziua 
următoare. La persoanele instruite, așa‑zisa oboseală nu a apărut 
niciodată în cursul primului experiment, motiv pentru care în 
majoritatea cazurilor s‑a putut continua numaidecât cu a doua serie.

A doua serie a experimentului a constat din 100 de reacții, care 
au fost înregistrate în condițiile unei distrageri interne. Subiectul a 
fost invitat să‑și concentreze atenția cât mai mult posibil asupra 
așa‑numitului „fenomen A“ (Cordes), dar totodată să reacționeze 
cât mai rapid, altfel spus, cu aceeași promptitudine ca în cursul 
primului experiment. Ca și Cordes7, prin fenomenul A înțelegem 
suma acelor fenomene psihice provocate direct de percepția unui 

6 În legătură cu măsurarea timpilor vom oferi informații într‑o comunicare ulte‑
rioară [„Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul asocia‑
țiilor“, al treilea studiu din acest volum]. Timpii n‑au fost măsurați la toți subiecții.

7 Experimentelle Untersuchungen über Associationen, p. 30.
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stimulul acustic. Pentru a controla dacă subiectul a observat feno‑
menul A, el a trebuit să‑l descrie după fiecare reacție, notându‑l 
alături. La sfârșitul experimentului s‑a făcut o nouă clasificare. 
Desigur, la aceste experimente nu am putut recurge decât la persoane 
instruite și, din păcate, chiar ele au fost selectate; căci este totuși 
nevoie de un anumit antrenament psihologic, spre a putea examina 
atent propriile fenomene psihice.

A treia serie a experimentului a fost înregistrată de fiecare dată 
abia a doua zi. Ea a constat din 100 de reacții și a avut loc în condițiile 
unei distrageri externe. În cazul acestor experimente, distragerea s‑a 
produs astfel: subiectul a trebuit să traseze cu creionul linii de circa 
1 cm, simultan cu bătăile metronomului. Cadența pentru primele 
50 de reacții s‑a cifrat la 60 de bătăi pe minut, iar pentru următoa‑
rele 50 de reacții la 100 de bătăi pe minut. Rezultatele clasificării 
primelor 50 de reacții și ale următoarelor 50 au fost consemnate 
separat și au fost raportate la 100, spre a putea fi comparate mai ușor. 
La câțiva subiecți, ritmul metronomului a fost accelerat la fiecare  
a douăzeci și cincea reacție, pentru a exclude o obișnuință prea 
rapidă. În aceste cazuri, ritmul a fost sporit de la 60 la 72 și de la 100 
la 108 bătăi pe minut.

Din păcate, factorul obișnuință joacă oricum un rol însemnat în 
aceste experimente, așa cum ne putem aștepta a priori. Multe per‑
soane se deprind foarte repede cu o activitate pur mecanică, la care 
doar ritmul se schimbă în cea de‑a doua fază a experimentului. Alți 
stimuli perturbatori la fel de continui și de reglabili, cărora nu li se 
asociază un element de reprezentare lingvistică, nu sunt ușor de 
produs, mai ales atunci când ei nu trebuie să emită pretenții prea 
mari de la subiecții neinstruiți, în ceea ce privește inteligența și 
puterea lor de voință.

Când am căutat un stimul perturbator adecvat, am urmărit în 
primul rând să excludem tot ceea ce ar fi putut avea vreo influență 
stimulatoare asupra reprezentărilor lingvistice. Credem că prin 
organizarea experimentului nostru am eliminat astfel de influențe.

În urma acestor experimente am obținut, în medie, între 300 și 
400 de asociații de la fiecare subiect. În plus, am încercat să completăm 
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materialul nostru în alte câteva direcții pentru a stabili o anumită 
legătură cu rezultatele lui Aschaffenburg, iar în acest scop am 
înregistrat la câțiva dintre subiecții noștri și niște asociații făcute 
într‑o stare de vădită oboseală. Am putut obține asemenea reacții de 
la șase subiecți. În cazul unui subiect am înregistrat și asociațiile 
făcute într‑o stare de somnolență matinală după o noapte de somn 
continuu, când factorul oboseală era exclus. La un subiect au fost 
înregistrate asociații făcute într‑o stare de puternică indispoziție 
(iritare), fără oboseală.

În acest mod am obținut aproximativ 12 400 de asociații.

 
II. CLASIFICAREA

1. Generalitæþi

Oricine a desfășurat o activitate practică referitoare la asociații a 
resimțit în mod special dificultatea și neplăcerea de a clasifica 
rezultatele cercetării. În general, îi dăm dreptate lui Cordes8 când 
spune că în cadrul experimentelor anterioare privitoare la asociații 
s‑a impus supoziția falsă că fenomenul psihic inițial ar corespunde 
cuvântului‑stimul, iar legătura dintre cuvântul‑stimul și reacție ar 
constitui o „asociație“. Această concepție cam simplistă este totodată 
și prea pretențioasă, deoarece susține că în legătura dintre cele două 
semne lingvistice ar fi dată și conexiunea psihică (asociația). Bine‑
înțeles, nu împărtășim acest punct de vedere, ci vedem în cuvân‑
tul‑stimul numai stimulul sensu strictiori, iar în reacție doar un 
simptom al proceselor psihice a căror natură ne abținem s‑o judecăm 
în mod direct. Așadar, n‑avem pretenția ca reacțiile pe care le 
descriem să fie asociații în sens strict; chiar ne întrebăm dacă n‑am 
face oare mai bine să renunțăm complet la cuvântul „asociație“ și să 
vorbim, în schimb, mai curând despre „reacție lingvistică“, întrucât 

8 Op. cit., p. 33.
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legătura exterioară dintre cuvântul‑stimul și reacție este prea gro‑
solană ca să ne poată oferi o imagine absolut exactă asupra aso‑
ciațiilor propriu‑zise, care sunt niște procese psihice extraordinar  
de complicate. Reacțiile la cuvântul‑stimul materializează doar pe 
departe și incomplet conexiunea psihică. Așadar, atunci când descri‑
em și clasificăm legăturile exprimate lingvistic, nu clasificăm aso‑
ciațiile propriu‑zise, ci doar simptomele lor obiective, pe baza cărora 
pot fi reconstruite cu prudență conexiunile psihice. Ceea ce ar trebui 
să fie de fapt reacția, și anume reproducerea spontană a ideii ime‑
diate, nu este așa decât la subiecții instruiți, psihologic vorbind; la 
toți ceilalți, strădania de a construi ceva se amestecă întotdeauna în 
mod clar cu reacția, astfel încât până la urmă, aceasta este în multe 
cazuri produsul unui proces de reflecție, deci al unor întregi serii de 
asociații. În cadrul experimentului asociațiilor stimulăm unilateral 
organismul lingvistic. Cu cât este mai unilaterală această stimulare, 
cu atât mai masiv vor apărea legături lingvistice la nivelul reacției. 
După cum vom vedea, așa se întâmplă mai ales în cazul persoanelor 
instruite, de la care ne putem aștepta deja a priori la o diferențiere 
mai fină între mecanismele psihice și, drept urmare, la o capacitate 
superioară de utilizare izolată a acestora. Această circumstanță nu 
trebuie să ne ademenească deci spre concluzia falsă că asociațiile 
externe de idei sunt în general mai adecvate persoanelor instruite 
decât celor neinstruite.9 Deosebirea va fi mai mult psihologică, 
deoarece la persoanele neinstruite implicarea celorlalte zone ale 
psihicului este mai mare decât la persoanele instruite. În a doua 
parte a lucrării vom ajunge să vorbim și despre această diferență.

Câtă vreme știm atât de puține lucruri despre înlănțuirea eve‑
nimentelor psihice, trebuie să renunțăm la ideea de a deriva din 
datele psihice interne principiile pentru o clasificare a manifestărilor 
lor externe. Din aceste motive ne‑am mulțumit cu o clasificare sim‑
plă, logică în principiu, la care, după părerea noastră, va trebui să ne 
limităm din precauție, până ce vom fi în stare să derivăm niște legi 

9 Ranschburg [și Bálint, Über quantitative und qualitative Veränderungen 
geistiger Vorgänge in hohen Greisenalter] arată că asociațiile interne prevalează 
la persoanele neinstruite.
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empirice din asociațiile psihice.10 Principiile logice de clasificare tre‑
buie să se adapteze însă și condițiilor speciale în care are loc experi‑
mentul, și anume reacției lingvistice. De aceea, când clasificăm 
asociațiile, trebuie să ținem cont nu numai de calitatea logică, ci, pe 
cât posibil, și de toate elementele externe ce survin în urma orga‑
nizării aparte a experimentului. Firește, utilizarea mecanismului 
cerebral lingvistico‑acustic nu rămâne fără influență asupra asocia‑
țiilor. Pura asociație intrapsihică nu poate deveni obiect al unei alte 
conștiințe, fără o transpunere în simbolistica lingvistică obișnuită. 
Dar astfel, asociației pure i se adaugă un element complet nou, care 
exercită asupra acesteia o influență indefinit de mare. În primul 
rând, rezultatele vor fi determinate de fluența verbală a subiectului; 
cu alte cuvinte, acea law of frequency, absolut valabilă, stabilită de 
James Mill influențează și mai puternic reacția, într‑un mod 
selectiv, în direcția obișnuinței. Unul dintre principiile fundamentale 
ale clasificării noastre va fi, așadar, cel al fluenței verbale.11

În esență, am clasificat asociațiile după schema lui Kraepelin‑
Aschaffenburg. Am preferat acest sistem înaintea altora fiindcă, 
potrivit opiniei noastre subiective, el este cel mai valoros din punct 
de vedere euristic. În acest context, ni se pare prea tare termenul de 
„nereușită“, prin care Ziehen definește tentativa de clasificare 
întreprinsă de Kraepelin‑Aschaffenburg. Nimeni nu va afirma 
că această clasificare a lui Aschaffenburg ar fi exhaustivă; acest 
lucru nu‑l poate spune nici Ziehen despre propria clasificare.

În mod cert, clasificarea lui Ziehen a deschis perspective extrem 
de valoroase, dar nici ea nu este complet satisfăcătoare. Înainte de 

10 Și Aschaffenburg se exprimă prudent în această privință și se limitează 
exclusiv la relația dintre stimul și reacție, așa cum se reflectă ea în vorbire. El 
consideră important să precizeze că reacția lingvistică nu coincide întotdeauna 
complet cu asociațiile interne simultane. (Experimentelle Studien über Asso
ciationen, I, p. 220).

11 Trautscholdt spune: „Pe primul loc, în poziție dominantă, se situează în 
orice privință exercițiul sau obișnuința, care face ca anumite asociații să fie atât 
de familiare, încât până la urmă ele se realizează complet mecanic și nici nu 
intră în discuție altele, alături de ele.“ (Experimentelle Untersuchungen über die 
Association der Vorstellungen, p. 221).
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toate, diferențierea dintre „asociația imediată“ și „asociația prin 
judecată“ ar putea fi destul de nesigură, dacă se reduce numai la 
prezența sau absența copulei, circumstanță pe care și Claparède12 
o critică defavorabil. Întreaga nereușită a schemei lui Aschaffen‑
burg ar trebui totuși dovedită mai întâi; în realitate, situația nu stă 
însă așa, ci rezultatele dobândite cu ajutorul acestei clasificări sunt, 
dimpotrivă, cu adevărat încurajatoare, astfel încât deocamdată 
putem îndrăzni, încă destul timp, să mai lucrăm după modelul ei; 
ce‑i drept, având mereu conștiința unei anumite unilateralități, ine‑
rente însă într‑un alt mod și celorlalte scheme de clasificare. Repro‑
șul că schema lui Aschaffenburg este logică într‑un mod unilateral 
nu este judicios, deoarece, la fel de mult ca de aspectul logic, ea ține 
seama în suficientă măsură și de înlănțuirea și tangența intuitivă, 
respectiv senzorială a lucrurilor, precum și de factorul lingvistic.  
În fața unor reacții sub formă propozițională, schema este totuși, ca 
să spunem așa, neputincioasă. În schimb, trebuie relevat faptul că 
asocierile sub formă de propoziții sunt foarte rare la oamenii sănă‑
toși. Merită reliefat un factor de mare însemnătate practică: schema 
lui Aschaffenburg a fost verificată cu ajutorul unui material bogat, 
parțial patologic, prilej cu care s‑a dovedit utilizabilă. Pentru ea, 
chestionarea ulterioară a subiectului în legătură cu fenomenul 
reacției nu constituie o conditio sine qua non, așa cum se întâmplă în 
cazul schemelor lui Ziehen, Mayer și Orth și Claparède; ea 
permite totodată o clasificare corectă, cel puțin aproximativă, fără 
sprijinul subiectului, ceea ce pentru experimentele psihopatologice 
este de o importanță deosebită.

Întrucât socotim că efortul nostru nu face decât să pregătească 
terenul pentru investigații psihopatologice, n‑am ezitat să acordăm 
întâietate schemei lui Aschaffenburg. Schemele lui Münsterberg 
și Bourdon ni se par prea unilaterale sub aspect logic; atunci este 
valabil reproșul lui Ziehen că ele nu au în vedere aspectul psiho‑
logic, fiindcă fac cu totul abstracție de conținut. Propunerea foarte 

12 LʹAssociation des idées, p. 218. [Ziehen, Die Ideenassoziation des Kindes,  
pp. 15 ș.u., 24 ș.u.].
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subtilă și ingenioasă a lui Claparède13 merită negreșit o vie atenție, 
dar mai întâi poate că ar trebui verificată sub aspectul aplicabilității 
ei practice cu ajutorul unui material mai bogat.

În cazul încercărilor de clasificare a asociațiilor lingvistico‑acus‑
tice se cade să nu uităm niciodată faptul că nu sunt cercetate repre‑
zentările, ci simbolurile lor lingvistice. În realitate, investigarea 
asociațiilor este deci indirectă, fiind expusă unor surse de eroare 
numeroase, posibile din cauza acestui proces de o complexitate uriașă.

În cadrul experimentului nostru, investigăm rezultatele unei în‑
tregi serii de procese psihice: percepția, apercepția, asociația intra‑
psihică, comprehensiunea verbală și manifestarea motoare. Fiecare 
dintre aceste acte lasă urme la nivelul reacției. Dată fiind importanța 
psihică deosebită a motilității, în special în ceea ce privește funcția 
lingvistică, trebuie să recunoaștem că înainte de toate vorbirea și 
exersarea ei joacă un rol principal în constituirea reacției. Iată un 
factor de care se cere să ținem seama cu precădere când facem cla‑
sificări! Acestui principiu de clasificare i se poate reproșa că ia în 
calcul o mărime extrem de variabilă și indefinibilă. Trebuie să admi‑
tem că exersarea vorbirii este totuși o mărime foarte variabilă, că în 
cazuri concrete creează adesea dificultăți și că, astfel, chiar caracterul 
logic al clasificării suferă pierderi importante. Prin aceasta clasifi‑
carea capătă elemente arbitrare, pe care am prefera de fapt să le 
evităm. Dar din motivele expuse mai sus ne‑am hotărât totuși — 
firește, faute de mieux — pentru această modalitate de clasificare,  
la care ne‑am luat ca îndreptar câteva reguli empirice despre care 
vom discuta.

Sub aceste rezerve și cu o atenție cât se poate de mare acordată 
subiectului sperăm să fi evitat pe cât posibil elementele aparent 
arbitrare în aplicarea acestui principiu.

Conform afirmațiilor abia făcute, în cazul terminologiei folosite 
în continuare (fuga de idei, asociația etc.) trebuie să ținem seama 
întotdeauna de faptul că prin ea înțelegem în primul rând fenome ne 
lingvistice, plecând de la care ne permitem formularea unor concluzii 

13 Op. cit., p. 226.
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asupra evenimentelor psihice. În această privință suntem pe deplin 
conștienți că investigăm doar un domeniu psihic relativ restrâns, și 
anume asociațiile care se derulează în cea mai mare parte în cadrul 
mecanismului limbii. De aceea, când vorbim despre „fuga de idei“, 
prin ea înțelegem fenomenul lingvistic, așadar un reprezentant extern 
al unor procese lăuntrice. Bineînțeles, evenimentul psihic nu trebuie 
să se desfășoare in toto sub forma unor asociații de cuvinte, ci doar 
se exprimă prin astfel de semne lingvistice atunci când pune stăpâ‑
nire pe mecanismul limbii. În situația fugii de idei, gândirea pro‑
priu‑zisă ne‑ar oferi, firește, o imagine complet diferită, dacă ea s‑ar 
putea obiectiva în mod direct. Așa se face că, de exemplu, atunci 
când aportul reprezentării vizuale este mai pregnant, fuga de idei 
constituie un domeniu cu totul aparte, care cu greu se poate obiectiva 
lingvistic într‑o manieră cât de cât satisfăcătoare; de aceea, ea ră‑
mâne aproape inaccesibilă unei cercetări din exterior; de regulă, este 
inaccesibilă în special în cazul maniacalilor, din cauza surescitării 
verbale. Într‑o lucrare ulterioară14 vom găsi prilejul să discutăm 
despre forma vizuală a fugii de idei.

2. Clasificarea specialæ

A. Asociația internă15

a. Coordonarea. Sub această denumire clasificăm toate asociațiile 
ce sunt legate prin juxtapunere, supraordonare, subordonare sau 

14 [Până acum n‑a fost descoperit nimic în acest sens.]
15 Polemizând cu „asociația internă“, Ziehen (Leitfaden der physiologischen 

Psychologie, p. 145) dă exemple de tipul plăcere–avere, inimă–stimă [în ger‑
mană: Lust–Brust, Herz–Schmerz — n.t.] și remarcă aici faptul că așa‑nu mita 
asociație internă este pur exterioară și se limitează aproape în totalitate la 
reprezentările auditive ale unor cuvinte consonante. Fără discuție, i se poate  
da dreptate lui Ziehen, căci nimeni nu va defini, probabil, aceste exemple  
drept asociații interne. — De altfel, noi înțelegem, ca și Wundt, afinitatea aso‑
cia tivă ca principiu al asociațiilor interne, iar exercițiul îl vedem ca principiu al 
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contrast. Cazuistica acestor asociații reclamă următoarea clasificare 
specială a coordonărilor:

α. Juxtapunerea. Cei doi termeni sunt legați printr‑o asemănare 
de conținut sau de esență, adică la baza lor se află un concept mai 
general, care îi conține pe amândoi:

(apă stătătoare)

lac – mare

(fructe)

cireașă – măr

(măsură)

lung – îngust

(nedreptate sau viciu)

injust – infidelitate

Asociația prin juxtapunere nu trebuie să se deplaseze mereu doar 
în limitele unui gen proxim comun și evident, ci se poate produce și 
printr‑o asemănare mai mult sau mai puțin vagă. Asemănarea poate 
fi foarte mare, astfel încât nu se deosebește decât puțin de identitate, 
ca, de pildă: a menaja–indulgență.16 Asemănarea poate fi însă și 
foarte îndepărtată, astfel încât elementul comun al celor două repre‑
zentări să nu fie ceva esențial, ci un atribut mai mult sau mai puțin 
contingent al reprezentării‑stimul. În asemenea cazuri, reacția apare 
legată foarte slab de cuvântul‑stimul, diferențiindu‑se prin aceasta 
de celelalte juxtapuneri. Distanța asociației este mai mare într‑o 
oarecare măsură. Drept urmare, aceste juxtapuneri pot fi separate 
întru câtva de cele despre care am discutat deja. Printre cele slab 
legate putem distinge două categorii:

asociațiilor externe (asemănarea = asociație internă, contiguitatea = asociație 
externă).

16 Prietenos — amabil, păr — fir.
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1. Reprezentarea‑stimul este legată de reacție prin intermediul 
unui atribut semnificativ, dar, altminteri, contingent:

tată (îngrijorat) grijă
joc (copilăresc?) tinerețe
război (Liga păcii) Bertha von Suttner17

asasin (a spânzura) spânzurătoare
propoziție (conține ceva) conținut
stea (romantic; noapte?) romantism

2. Reprezentarea‑stimul este legată de reacție prin intermediul 
unui atribut neesențial, exterior, de cele mai multe ori cvasicoexistent:

creion (lung) lungime
cer (albastru) culoare
lac (adânc) adâncime
masă (formă aparte) stil

Aceste două modalități de juxtapunere pot fi denumite ca „juxta‑
punere în funcție de o înrudire internă sau externă“. Prima categorie 
conține în mod categoric juxtapuneri mai semnificative decât cea 
de‑a doua, ceea ce justifică întru câtva termenii de „internă“ și 
„externă“. Coexistența atributelor celei de‑a doua categorii indică 
proveniența acestor juxtapuneri din asociațiile externe.

Drept un ultim grup de coordonări am propune: „juxtapunerea 
ca exemplu“. Această categorie conține în primul rând reacții care, 
în esență, nu reprezintă altceva decât inversări ale celor două 
modalități despre care tocmai am discutat:

grijă tată (a tatălui)
conținut propoziție (al propoziției)
culoare cer (a cerului)
necazuri femeie bătrână (o bătrână are necazuri)

17 [Baroneasa V. Suttner (1843–1914), scriitoare și pacifistă austri acă, a primit 
Premiul Nobel pentru pace în 1905.]
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Există apoi o serie de reacții la adjective și verbe, care, deși din 
punct de vedere gramatical nu se află într‑un raport de coordonare 
cu cuvântul‑stimul, pot fi plasate totuși cel mai bine în grupul 
juxtapunerilor, în special în cel al exemplelor:

a face concesii pașnic
a lua aminte mai deștept
a disprețui josnicie 
străin emigrant
a se ruga evlavios
a ajuta bine

Aceste asociații pot fi denumite „analitice“, dacă ni se permite 
termenul; sunt noțiuni ce sunt deja date cvasiimplicit odată cu 
cuvântul‑stimul, cu care se află deci într‑un fel de raport de sub‑ sau 
supraordonare. Dar fiindcă este dificil, dacă nu imposibil să clari‑
ficăm neîndoielnic acest raport în cazuri concrete și, pe deasupra, 
întrucât conceptele de parte și întreg nu pot fi aplicate la verbe și 
adjective, socotim și aceste reacții printre „juxtapunerile ca exem‑
plu“, câtă vreme între substantivele posibile apar mereu, ca reacție, 
anumite substantive tipice. Atunci reacțiile însele sunt extrem de 
generale și depind profund de cuvântul‑stimul.

Clasificarea specială a juxtapunerilor ar fi, așadar, următoarea:

1. printr‑un gen proxim comun
2. prin asemănare
3. prin înrudire internă
4. prin înrudire externă
5. ca exemplu

Exemple pentru
1. tată unchi
2. tată Dumnezeu
3. tată grijă
4. tată casa noastră
5. a lua aminte mai deștept
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În principiu, mai trebuie să remarcăm acum faptul că prin această 
clasificare nu am epuizat nicidecum bogata diversitate a juxtapune‑
rilor. La indivizii care fac intens asociații în funcție de constelații 
subiective mai sunt posibile o serie de juxtapuneri diferite, care nu 
se lasă niciodată subordonate de‑a dreptul. În aceste cazuri ne putem 
recunoaște liniștiți neputința, mulțumindu‑ne pur și simplu cu 
clasificarea „coordonare“, iar atunci ne vom consola cu faptul că 
posibilitățile individuale sunt nelimitate și că pesemne cu greu se va 
inventa vreo schemă în care toate asociațiile să poată fi clasificate 
tipologic în mod complet. Există însă și un număr de juxtapuneri 
care nu se lasă plasate nestânjenit în diverse rubrici, adică n‑au un 
caracter bine conturat; aici clasificarea poate fi lăsată in suspenso sau, 
eventual, reacția poate fi anexată acelui tip cu care are oarecum cele 
mai multe asemănări. Denumirile prezentate mai sus nu vor să 
semnifice niște categorii absolut constrângătoare, ci doar niște nume 
pentru tipuri descoperite empiric, care se pot întrepătrunde însă 
uneori, fără granițe precise. În stadiul actual al teoriei asociațiilor, nu 
ne permitem să avem așteptări mai mari.

β. Subordonarea. Reacția este concepută ca parte sau diferență 
specifică a cuvântului‑stimul:

copac fag

Aici includem și toate acele reacții care particularizează cuvân‑
tul‑stimul, adică înfățișează cazuri particulare ale reprezen tări‑
lor‑stimul generale:

casă casa de pe strada x
cal calul domnului x
gară Baden

În unele cazuri pot exista dubii dacă asociația trebuie înțeleasă ca 
subordonare sau ca predicat:

mâncare mâncarea (de astăzi)
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γ. Supraordonarea. Reacția este concepută ca întreg sau ca no‑
țiune generală a cuvântului‑stimul:

Buda oraș
pisică animal

Și aici separarea de predicat se face adesea cu dificultate; de 
exem plu, treisprezece — număr cu ghinion. Este în acest caz număr 
cu ghinion o noțiune generală, ce include numărul treisprezece ca 
atare, alături de alte numere cu ghinion? După părerea noastră aici 
este vorba despre un predicat; în schimb, am plasa asociația lui 
Aschaffenburg botez–obicei învechit în categoria supraor donărilor, 
deoarece obicei învechit este totuși o noțiune generală, care mai 
include multe alte diferențe specifice.

δ. Contrastul. Conceptul de contrast este, fără discuție, inteligibil. 
Incomparabil mai dificile sunt, în schimb, clasificarea și evaluarea 
contrastelor. Acestea sunt, de regulă, reprezentări legate foarte 
strâns, care se îngemănează extraordinar de puternic nu numai con‑
ceptual, ci și intuitiv și, mai ales, lingvistic. Chiar sunt limbi în care 
pentru contraste tipice există doar unul și același cuvânt. Probabil că 
la începuturile limbii și ale gândirii conștiente, distincția lingvistică 
și conceptuală între contraste era o performanță psihică deloc ne‑
glijabilă. În zilele noastre însă, această performanță mentală a 
anticilor ne stă la dispoziție, fiind deja prefigurată în limbă, și ne 
deprindem cu ea din fragedă copilărie, odată cu primele noțiuni 
despre limbă, cu cele dintâi cântece și lecturi. Aceste noțiuni strâns 
legate sunt tot timpul exersate și ele apar în vorbire foarte frecvent 
sub formă de rime și reminiscențe de citate:

tristețe bucurie
durere plăcere
bun rău
acru dulce
clar obscur
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Cuvintele dulce–acrişor și clar–obscur aparțin chiar limbajului 
uzual. Din aceste motive am încadrat un mare număr de contraste 
obișnuite în categoria asociațiilor externe. Printre ele se numără 
asociații ce n‑au fost exersate doar lingvistic, precum:

prietenos furios
bun vicios
animal plantă
inteligență prostie
răzbunare a ierta

În ciuda acestei clasificări specializate a coordonărilor, aici își 
găsesc locul și asociații care nu pot fi repartizate în niciun subgrup. 
Pentru ele nu mai rămâne atunci decât denumirea generală de „coor‑
donare“; de exemplu, asociația mic–mătase. Cuvântul‑stimul mic 
este înțeles în sensul unui nume propriu („dl Micu“), purtătorul 
acestui nume are un magazin de mătăsuri; de aici, reacția mătase. 
Despre o simplă coexistență nu poate fi vorba; reacția se compune 
mai degrabă dintr‑o particularizare și o coexistență spațială, fiind 
deci o combinație destul de complicată. Ea ar putea fi plasată, even‑
tual, la rubrica „juxtapunere prin înrudire externă“, având totuși o 
evidență redusă. De aceea, cel mai prudent este ca deocamdată să 
considerăm că astfel de coordonări sunt de‑a dreptul neelucidabile 
în continuare.

Afirmațiile de mai sus pot fi sintetizate în schema următoare:

 α. Juxtapunerea 1. printr‑un gen proxim comun
  2. prin asemănare
  3. prin înrudire internă
  4. prin înrudire externă
Coordonarea β. Subordonarea 1. subordonarea propriu‑zisă
  2. particularizare
 γ. Supraordonarea
 δ. Contrastul
 ε. Coordonarea de o natură neclară
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b. Predicatul. Ca și Aschaffenburg socotim că aici își găsesc 
locul toate judecățile, însușirile și activitățile care se referă cumva la 
reprezentarea‑stimul ca subiect sau ca obiect. (Sintetizate de 
Kraepelin sub denumirea de „relații predicative“18.)

În primul rând, judecățile care‑și găsesc locul aici pot fi împărțite 
conform lui Kant, așa cum știm, în analitice și sintetice.19 Acest 
principiu logic de clasificare este valoros pentru noi numai în mă‑
sura în care în judecata analitică este produsă doar o parte a con‑
ceptului, adică un predicat care este reprezentat deja în mod necesar 
odată cu acel concept. Se va da deci numai ceea ce există deja 
implicit. În judecata sintetică însă, conceptului i se adaugă ceva care 
nu este deja gândit în mod necesar odată cu conceptul. Așadar, cu 
privire la performanța asociativă, judecata sintetică se situează cum 
grano salis deasupra celei analitice. Dacă ne familiarizăm practic cu 
această problemă, descoperim (câtă vreme această modalitate de 
clasificare este cu adevărat utilizabilă in praxi!) că în cazul reacțiilor 
noastre simple de ordin judicativ, judecata analitică rezidă mai cu 
seamă în desemnarea unei însușiri coexistente, evidente senzorial, 
în timp ce judecata sintetică este de cele mai multe ori o judecată de 
valoare raportată mai mult sau mai puțin puternic la eu. Prin urma‑
re, aici vedem ceva analog relației dintre „juxtapunerea prin înrudire 
externă“ și cea „prin înrudire internă“. În asociația creion–lungime, 
lungimea este ceva conceput concomitent, respectiv coexistent în 
mod necesar, în timp ce în asociația tată–grijă, conceptul de grijă 
adaugă ceva nou, generând o deplasare con ceptuală. Fără doar  
și poate, am admite să clasificăm reacțiile judicative în analitice și 

18 Citat după Aschaffenburg, Experimentelle Studien über Associationen, I,  
p. 222.

19 Critica rațiunii pure, p. 153: „În judecata analitică eu rămân la conceptul dat, 
pentru a stabili ceva despre el. Dacă urmează să fie afirmativă, eu adaug acestui 
concept numai ceea ce a fost deja gândit în el; dacă urmează să fie negativă, 
atunci eu exclud din el numai contrariul lui. Dar în judecățile sintetice eu 
trebuie să ies din conceptul dat pentru a considera, în raport cu el, cu totul 
altceva decât fusese gândit în el.“ [Traducere de Nicolae Bagdasar și Elena 
Moisuc, Editura Iri, București, 1998, ediția a III‑a îngrijită de Ilie Pârvu,  
pp. 182–183.]
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sintetice dacă nu ne‑am confrunta cu o dificultate practică impor‑
tantă: fiindcă în cazurile particulare nu știm să răspundem la 
întrebarea dacă predicatul analitic este sau nu ceva conceput con‑
comitent, în mod necesar. Putem încerca să tranșăm această pro‑
blemă numai dacă în cazurile particulare suntem capabili să facem 
deosebirea între o reprezentare concretă și una abstractă sau gene‑
rală. După cum se știe, Ziehen e de părere că poate să facă acest 
lucru, și anume printr‑o chestionare directă, chiar și în cazul copiilor. 
Noi considerăm nu doar că această metodă este extrem de nesigură, 
ci și că diferențierea dintre reprezentarea concretă și cea abstractă 
este deosebit de dificilă. Când denumesc o imagine internă, ea con‑
stă din concentrări ale unei sumedenii de imagini păstrate în 
memorie, a căror manifestare preponderent concretă sau prepon‑
derent abstractă depinde exclusiv de minime diferențe ale vitalității 
senzoriale. În numeroase cazuri, chiar și oamenii instruiți, psihologic 
vorbind, s‑ar afla cu siguranță în încurcătură când ar trebui să decidă 
dacă în cazul asociației casă–acoperiş își vor fi reprezentat un anu‑
mit acoperiș sau unul generic. Firește, suntem departe de a tăgă dui 
existența reprezentărilor abstracte; dar în cazul concret al expe‑
rimentului lingvistico‑acustic nu ne putem alunga bănuiala că 
așa‑numitele „reprezentări abstracte“ sunt mai degrabă niște cuvinte 
lipsite de conținut individual nu atât pentru că ar fi niște noțiuni 
generale cât, mai cu seamă, pentru că sunt niște forme lingvisti‑
co‑motoare, alături de care apar concomitent, cu o intensitate foarte 
redusă, celelalte componente senzoriale.

Pentru a răspunde la întrebarea dacă niște judecăți sunt analitice 
sau sintetice, ar trebui să avem însă informații precise în legătură cu 
modul concret sau general de concepere. De exemplu, şarpe–verde 
este o judecată absolut sintetică, obiectiv vorbind; căci la „șarpe“ și 
„verde“ nu sunt concepute concomitent în mod necesar; doar în 
cazul reprezentării unui anumit șarpe, „verdele“ va fi existând deja 
în mod implicit, dar atunci am avea o judecată analitică. În afară de 
acest dubiu, există și alte dificultăți, mai ales practice, care ne interzic 
această modalitate de clasificare.
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Spre a ajunge la o clasificare specială a predicatelor, trebuie să ne 
reprezentăm diversele lor posibilități:
1.  Cuvântul‑stimul este substantiv, iar reacția, adjectiv.
2.  Cuvântul‑stimul este adjectiv, iar reacția, substantiv.

Nu avem niciun motiv să separăm aceste două cazuri; la fel de 
puțin, celelalte forme ale relației predicative:
1.  Cuvântul‑stimul este subiect, iar reacția constă din acțiunea lui 

activă sau pasivă.
2.  Cuvântul‑stimul este acțiunea activă sau pasivă a reacției.
Sau:
3.  Cuvântul‑stimul este un obiect, iar reacția este acțiunea care se 

referă la el.
4.  Cuvântul‑stimul este o acțiune, iar reacția este obiectul ei.

Să ne uităm la primele forme: relația predicativă dintre substantiv 
și adjectiv. În principal, trebuie diferențiate două posibilități:

α. Adjectivul denumește o însușire esențială și profund semni‑
ficativă a reprezentării‑stimul. Predicatele de acest tip pot fi denu‑
mite „interne“. Ele pot fi împărțite nestânjenit în două grupuri:

1. Judecata obiectivă:

șarpe veninos război sângeros
sticlă fragilă bunică bătrână
primăvară blândă iarnă aspră
sete puternică  

Aceste predicate denumesc anumite adaosuri esențiale și 
semnificative la reprezentarea‑stimul. Caracterul lor pur obiectiv le 
deosebește de cel de‑al doilea grup.

2. Judecata de valoare:

tată bun elev cuminte
a puți neplăcut soldat curajos
a călări periculos lemn folositor
munte frumos ucigaș ordinar
carte interesantă apă răcoritoare
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În aceste reacții, elementul personal se reliefează mai puternic 
sau mai slab; dar acolo unde raportarea la sine se evidențiază clar, ca 
dorință sau respingere, într‑o formă total subiectivă, se poate vorbi 
direct despre „predicate egocentrice“. Dintr‑o serie de motive pe care 
le vom arăta mai jos, nu am socoti totuși că asemenea reacții consti‑
tuie un grup autonom, spre a le separa de judecățile de valoare. 
Printre judecățile de valoare numărăm și reacții de tipul:

fier metal folositor
apă una dintre cele mai interesante substanțe chimice
derbedeu rușine

Judecățile de valoare exprimate sub forma unei acțiuni, de pildă

fum miroase urât
măr are gust bun

se încadrează cel mai bine printre predicate.
Reacțiile în care nu se afirmă, ci se pretinde o valoare le consi‑

derăm de asemenea printre judecățile de valoare:

bun ar trebui să fie oricine
silitor trebuie să fie elevul
a amenința nu e permis

Astfel de reacții nu sunt chiar frecvente la oamenii normali; 
le‑am redat numai pentru a avea un tablou complet.

β. Adjectivul trimite la o însușire exterioară, puțin semnificativă, 
eventual coexistentă și perceptibilă, a reprezentării‑stimul. Predica‑
tele de acest tip le‑am numi „externe“:

dinte proeminent
apă vălurită
copac castaniu
caiet albastru
sare granulată
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Relația predicativă dintre adjectiv în calitate de cuvânt‑stimul și 
substantiv în calitate de reacție o apreciem în funcție de principiile 
pe care tocmai le‑am explicat. Așadar, considerăm că în această 
clasificare, verde–pajişte și pajişte–verde sunt cvasiechivalente.

Interjecțiile, pe care Aschaffenburg le repartizează cu o oare‑
care îndreptățire în categoria predicatelor, noi le‑am interpretat altfel 
(vezi mai jos).

Un alt subgrup de predicate este compus din „relațiile dintre 
substantiv și verb“.

α. Raportarea la subiect. În calitate de cuvânt‑stimul sau reacție, 
substantivul este subiectul unei anumite acțiuni: 

rășină lipește
vânător împușcă
a găti mamă

β. Raportarea la obiect. În calitate de cuvânt‑stimul sau reacție, 
substantivul este obiectul unei anumite acțiuni: 

ușă a deschide
a recruta soldați
a lustrui alamă
gâtlej a sugruma

Deseori, dacă partea atributivă este cuvântul‑stimul, predicatele 
despre care am discutat până acum nu pot fi delimitate cu ușurință 
de „juxtapunerile ca exemplu“, menționate anterior. Pentru ultima 
diagnoză am considerat că determinant este efortul vădit al subiec‑
tului de a găsi un cuvânt‑reacție, respectiv un substantiv general 
valabil, cât mai potrivit cu sensul cuvântului‑stimul, ca în:

a se ruga evlavios
a disprețui josnicie 
a face concesii pașnic
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Drept urmare, repartizăm a lustrui–alamă în categoria rapor tării 
la obiect, dar a lustrui–metale strălucitoare în cea a juxta punerilor ca 
exemplu.

Într‑o relație mai puțin strânsă cu grupul predicatelor se află 
determinările privitoare la loc, timp, mijloc și scop („asociația defi‑
nitorie pentru scop“ a lui Ranschburg20). 

loc: a merge în oraș
timp: a mânca ora 12
mijloc: a bate cu bățul
scopul: lemn de foc

Uneori, în privința acestor reacții putem avea dubii dacă ele tre‑
buie înțelese ca specificare și aparțin deci subordonării. Dar în 
marea majoritate a cazurilor va fi ușor de luat o decizie, astfel încât 
eroarea nu va fi prea mare. Definițiile sau lămuririle care se dau în 
general, foarte rar, pentru cuvântul‑stimul se găsesc într‑o oarecare 
legătură cu grupul despre care tocmai am discutat, motiv pentru care 
le‑am încadrat tot în categoria relațiilor predicative:

ușă substantiv
albastru adjectiv
stea astru

Relațiile predicative se formează deci în felul următor:

Re
la

ții
le

 
pr

ed
ic

at
iv

e

  
1. judecata obiectivăI. substantivul α. predicatul intern 
2. judecata de valoare   și adjectivul β. predicatul extern

II. substantivul  α. raportare la subiect
   și verbul β. raportare la obiect
III. determinarea privitoare la loc, timp, mijloc și scop
IV. definiția

20 Op. cit., p. 715.
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c. Dependența cauzală (Münsterberg). Cuvântul‑stimul și 
reacția sunt legate printr‑o relație cauzală:

durere lacrimi
a tăia dureros

B. Asociațiile externe

a. Coexistența. Relația de coexistență înseamnă contiguitate sau 
simultaneitate, adică legătura dintre cele două reprezentări nu se 
produce exclusiv prin asemănare sau înrudire, ci prin reunire 
temporală sau prin succesiune imediată. Coexistența spațială este 
inclusă în contiguitatea temporală, întrucât coexistența spațială 
reiese din succesiunea impresiilor senzoriale:

cerneală peniță elev profesor
plăsea cuțit masă scaun
masă supă lampă familie
Crăciun brad mamă copil
duminică biserică spital îngrijitor

Reacțiile de tipul:

a călări cal a călări șa
ochi a vedea ureche a auzi
creion   
hârtie   
caiet 

a scrie
  

a cânta   
a socoti   
școală   

se încadrează tot aici; în special asociațiile cu a scrie constituie 
complexe de amintiri din școală, a căror relație este condiționată, în 
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esență, de simultaneitate; celelalte exemple privesc reprezen tări‑
le‑reacție, care sunt legate de reprezentarea‑stimul printr‑o coexis‑
tență esențială.

b. Identitatea. Reacția nu presupune o deplasare sau dezvoltare 
pe mai departe a sensului, ci este un termen mai mult sau mai puțin 
sinonim pentru cuvântul‑stimul.

α. Termenul sinonim provine din aceeași limbă din care provine 
cuvântul‑stimul:

grandios măreț
a fi atent a băga de seamă (în esență, sinonime în  

  germana vorbită în Elveția)
a se certa gâlceavă

β. Termenul sinonim provine dintr‑o altă limbă decât cuvân‑
tul‑stimul, adică este o traducere:

marcă timbre
duminică dimanche

c. Formele lingvistico‑motoare. Ziehen21: „Completarea lexicală 
asociativă“ și „locuțiunile curente“. Kraepelin‑Aschaffenburg22: 
„Reminiscențele lingvistice“. Trautscholdt23: „Asociația de cu‑
vinte“. În acest subgrup al asociațiilor externe reunim toate asocia‑
țiile de reprezentări care au devenit mai mult sau mai puțin mecanice 
prin exercițiul lingvistic, deși este posibil ca ele să aibă o altă semni‑
ficație din punct de vedere logic și istoric și, ca atare, ar trebui să le 
repartizăm în unul dintre tipurile de mai sus. În secțiunea rezervată 
contrastelor am menționat deja o serie de reacții percepute de noi ca 
fiind exersate lingvistic, deci, mecanice. Le clasificăm în grupul

21 Die Ideenasoziation des Kindes, pp. 28 ș.u.
22 Aschaffenburg, Experimentelle Studien über Associationen, I, p. 223.
23 Op. cit., pp. 242 ș.u.

67

68

69

70



Cercetări experimentale

40

α. asociațiilor lingvistice exersate
1. contrastele simple:

întunecat luminos alb negru
dulce acru egal inegal

2. expresiile curente:

foame a suferi puțin mai mult
proprietate funciară forța a folosi
major a deveni pâine a câștiga
cățel purcel capul a apleca
mulțumiri a aduce pasăre penaj
galant a fi apă a bea
necazuri grijă a înota a ști
lume și oameni tramvai a merge
bătrân neputincios plimbare a face
dreptate a face dezgust a provoca
a veni a pleca pisică șoarece
spațiu timp veste a prinde

β. Proverbele și citatele: 

pretutindeni nicăieri război și pace
libertate egalitate mai multă lumină24

nicăieri acasă cal măgar
ochi dinte face desface
urcior apă  

24 [Trimitere la celebrele vorbe ale lui Goethe, rostite pe patul de moarte — n.t.]
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γ. Combinațiile lexicale
1. Cuvântul‑reacție completează cuvântul‑stimul după modelul 

unui cuvânt compus25:

masă picior sânge voinicului
ac (chirurgical) mâner (de ac carte semn
 chirurgical)
pânză păianjen soacră mare
pian interpret dinți durere
răzbunare sete asociație femei

Reacția se poate produce și astfel încât cuvântul‑stimul este repe‑
tat odată cu reacția26:

lacrimi sac lacrimal joc joc cu mingea
a tălmăci a răstălmăci stea înstelat
vedere belvedere dulce lemn‑dulce

2. În esență, reacția nu este decât o modificare sintactică a cu‑
vântului‑stimul (Wreschner27: „Asociația cu o formă flexionară“):

a muri mort a găsi găsit
aprinzător a aprinde dragoste a îndrăgi
a ciocăni ciocan căruță căruțaș
școală școlar ucigaș a ucide

25 [În germană, perechile de cuvinte care se asociază alcătuiesc un singur cuvânt 
(ex.: „piciorul mesei“ este „Tischbein“, adică „Tisch“ [masă] + „Bein“ [pi‑
cior]) — n.t.]

26 [În germană, în toate cuvintele care urmează în această categorie, primul 
cuvânt intră în compoziția celui de‑al doilea (ex.: TränenTränensack, adică 
lacrimi–sac lacrimal) — n.t.)]

27 Eine experimentelle Studie über die Assoziation in einem Falle von Idiotie,  
p. 241.
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δ. Mai amintim un mic grup de reacții ce pot fi definite drept 
premature:

albul ochiului negru
încetineală repede
ușuratic greu

ε. Interjecțiile care apar rar le‑am plasat la rubrica „asociații lin gvis‑
tico‑motoare“, deși, așa cum subliniază Aschaffenburg, ele sem‑
nifică, de fapt, un predicat. Ne argumentăm această interpretare 
trimițând la tipul de exprimare a reacției, absolut incompletă din 
punct de vedere lingvistic, care conține, în plus, un element motor 
foarte puternic:

grandios ah!
a puți pfui!
a iubi of!

C. Reacțiile sonore

Conținutul acestui grup corespunde celui al grupului lui 
Aschaf fenburg format din „cuvinte‑stimul care au doar efect 
sonor“ [op. cit., p. 231].

a. Completările lexicale. Ca și Aschaffenburg, prin aceste cu‑
vinte luăm în calcul numai reacțiile care completează cuvân tul‑sti‑
mul, transformându‑l într‑un cuvânt indivizibil:

minunat minunăție
inimă inimos
modest modestie
prieten prietenos
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Completarea care transformă cuvântul‑stimul într‑un nume 
propriu o considerăm tot o completare lexicală28: 

urzică Urziceni
popă Popescu

b. Sonoritatea. Reacția este condiționată exclusiv de sonoritatea 
întregului cuvânt‑stimul sau de începutul acestuia:

furtun furtișag
colțuros colțar
lege legământ
a rugini gin
mare măr

c. Rima:

visare lumânare
inimă crimă
despărțire oprire
împărat educat
boală goală

O altă clasificare a sonorităților și rimelor în unele „cu sens“ și 
altele „fără sens“, după exemplul dat de Aschaffenburg, nu merită 
a fi făcută în condițiile în care cele „fără sens“ sunt foarte rare.  
De aceea, am renunțat la ea.

28 [În germană, din cuvintele compuse în acest mod pot rezulta toponime, ca în 
exemplele date aici de către autor: laufen/Laufenburg, Winter/Winterthur. 
Traducerea oferă echivalente adaptate la specificul limbii române — n.red.]
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D. Altele

În acest grup nu foarte numeros am reunit câteva tipuri de 
reacție ce nu se încadrează în schema deja existentă, dar care au o 
legătură foarte restrânsă între ele.

a. Asociația indirectă. Așa cum se știe, Aschaffenburg contra‑
pune reacția de tip indirect tuturor celorlalte reacții, considerate ca 
fiind „directe“. Noi am respins această polarizare, foarte dispro‑
porționată din punct de vedere cantitativ, deoarece niciodată nu se 
poate ști, mai ales în cazul subiecților neinstruiți, câte conținuturi 
diferite ale conștiinței se află între cuvântul‑stimul și reacție. Adesea, 
noi înșine nu putem indica exact câte constelații conștiente, 
semiconștiente sau inconștiente ne influențează reacțiile. Nu intrăm 
aici într‑o controversă academică referitoare la asociația indirectă (și 
anume dacă elementul intermediar este conștient sau inconștient), 
ci ne limităm la a constata fenomenul reacției de tip indirect în 
cadrul cazuisticii noastre. Numim „asociație indirectă“ acel tip de 
reacție care este inteligibil numai dacă admitem un element 
intermediar diferit de cuvântul‑stimul și cuvântul‑reacție. Distingem 
cinci forme:

α. Asociațiile realizate printr‑un concept intermediar comun:

 alb       vast duzină     144

 câmp înzăpezit adunătură

 fals       blondă tulbure       puțin adâncă

 dra X este falsă și blondă apă 

 regret       negru roșu       parfum

 doliu floare

 a închide       rotund bicicletă       rotund

 a învârti (cheia) roată
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 a scârbi       inodor a se plimba       peri

 a puți sub peri

 rapid       a șuiera a întoarce       Pământ

 locomotive a învârti 

 fân       verde bogat       monedă de 5 franci

 iarbă fișic

Este de remarcat că în aceste asociații elementul intermediar este 
clar conștient, de fiecare dată. În ansamblu, astfel de reacții sunt des‑
tul de rare și apar aproape exclusiv la indivizi de tip vizual pronunțat.

β. Deplasarea sonoră centrifugă (asociația „parafazică indirectă“ 
a lui Aschaffenburg). Lăuntric are loc o reacție mai mult sau mai 
puțin clară și cu sens, dar care în procesul pronunției este înlocuită 
printr‑o asociație exersată, asemănătoare ca sonoritate. De aceea, nu‑
mim acest grup de asociații indirecte „deplasare sonoră centrifugă“29:

 hotărâre       hoinar a îmbrăca       purtare
 (hotar) (a purta)

 îndărătnic       căpățână asociație       comuniune
 (încăpățânat) (uniune)

 a se certa       a omeni pământ       vilă
 (a dușmăni) (movilă) 

 păr       albastru portret       gură
 (alb) (figură)

 ofrandă       a castra iubire       mură
 (sacristie) (ură)

 ureche       confuz pereche       grof
 (auz) (pantof)

29 [Termenii trecuți în paranteză sunt cei care ar fi trebuit pronunțați, dar din 
pricina unor asemănări sonore, au fost înlocuiți cu cei din dreapta lor — n.t.]
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Cordes vrea să excludă aceste reacții din categoria celor indi‑
recte; firește, din punctul său de vedere are oarecum dreptate: 
asociația internă directă pare să fie și să nu fie o asociație sonoră 
autentică; există deci o intenție directă, absolut corespunzătoare, ce 
se deplasează însă în momentul exprimării, în detrimentul sensului, 
spre o asemănare sonoră. Asemenea deplasări pot apărea numai 
când imaginea internă, ce trebuie să fie exprimată, nu poate capta 
suficient atenția, încât să fie reglat mecanismul lingvistic ce urmează 
a fi folosit. Rătăcirile și căile lăturalnice apar doar atunci când ceea 
ce trebuie exprimat este accentuat prea puțin. O accentuare prea 
slabă poate fi echivalată cu o conștientizare redusă. De aceea, pre‑
supunem că, în ciuda unei intenții corecte, elementul intermediar a 
rămas în umbră într‑un mod anormal, fapt ce coincide pe de‑a‑ntre‑
gul cu declarațiile subiecților care se pot monitoriza. La unii n‑a 
existat realmente decât sentimentul că n‑au spus ceea ce este corect, 
nefiind în stare să indice din capul locului elementul intermediar. 
Din perspectiva evaluării reacției, ni se pare total neesențial dacă 
deplasarea spre asemănarea sonoră se produce la emitere sau la 
recepție, în condițiile în care elementul asociativ este conștientizat 
mult prea puțin.

γ. Deplasarea sonoră centripetă. Cuvântul‑stimul este înlocuit în 
plan intern printr‑o asemănare sonoră care condiționează, la rân‑
du‑i, reacția. Atunci, elementul intermediar este, de obicei, semi‑
conștient sau inconștient. Trebuie remarcat faptul că în toate cazurile 
clasificate aici cuvântul‑stimul a fost înțeles corect și că, prin urmare, 
nu este vorba despre o simplă neînțelegere:

 blocat       sărac mare       piper
 (bogat) (sare) 

 glume       oameni animal       sac
 (lume) (hamal)

 întretăiere       cuțit husar       cal
 (tăiere) (armăsar)
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 alpin       cer scrum       horn
 (senin) (fum)

 florar       moară a evita       bluză
 (morar) (a tricota)

 politică       reproș renume       umor
 (critică) (glume)

 sabotaj       șurub a amnistia       a risipi
 (bricolaj) (a împrăștia)

 mofluz       arab porție       geometrie
 (andaluz) (proporție)

Potrivit experienței noastre, marea majoritate a asociațiilor in‑
directe sunt deplasări condiționate de sonoritate. Ceea ce am spus în 
paragraful precedent cu privire la conștiința elementului intermediar 
este valabil și aici. Realizarea asociațiilor sonore indică un accent 
afectiv slăbit30 al cuvântului‑stimul. Reacția la elementul intermediar 
sonor este tot o consecință a accentului afectiv insuficient al cuvân‑
tului‑stimul. Conform experienței, asociația sonoră este în acest caz 
la fel de neclară precum cuvântul‑stimul, iar în primul moment 
subiectul este chiar nesigur în privința tipului de cuvânt‑stimul. 
Reacția este inervată înainte de actul apercepției.31

δ. Deplasarea centrifugă și centripetă prin completare lexicală 
sau asociere lingvistico‑motoare:

 ulei       lemn a bucătări       vizitiu
 (untdelemn) (bucătăreasă)

30 Respectiv, un grad de concentrare scăzut.
31 Münsterberg nu este de părere că excitația externă trezește asociații abia în 

momentul în care a fost transpusă într‑un proces conștient, ci crede că între 
stimularea externă și excitația centrală conștientă există un stadiu intermediar 
inconștient, în care se petrece o acțiune asociativă neluminată de conștiință. 
(Beiträge zur experimentellen Psychologie, IV, p. 7) Münsterberg neagă însă, 
din neatenție, apariția asociațiilor indirecte datorate unor elemente interme‑
diare inconștiente (p. 9).
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 fals       justiție avariție       spital
 (just) (bolnăvicioasă) 

 șoareci       otrăvitor mânecă       picior
 (otravă) (mână) 

 cărunt       înălbit pictor       frumos
 (albit) (pictează) 

 împletit       păr anvergură       dinți
 (despletit) (gură) 

 cap       paj durată       trimitere
 (pajură) (boală) 

 sănătate       militar a încercui       rotund
 (Sănătescu) (cerc)

 curățat       păcătos leu       a mușca
 (murdărit) (gura‑leului) 

ε. Deplasarea prin mai multe elemente intermediare. Elementele 
intermediare pot fi asociații mecanice, dar și foarte valoroase. 
Reacțiile aferente sunt destul de rare și au de cele mai multe ori o 
proveniență anormală. Printre aceste reacții se pot amesteca, firește, 
toate tipurile descrise mai sus:

cerneală acid răzbunare împăcare
(roșu turnesol) (îmbufnare îmbunare)
pasăre floare oseminte carie
(fâlfâit liliac) (dinte măsea)
pădurice mare bobocel vară
(purice mic) (ghiocel primăvară)

Aici nu vom insista prea mult asupra teoriei asociațiilor indi‑
recte în experimentul lingvistico‑acustic. Deocamdată vom spune 
doar că ele se află într‑o strânsă relație cu modificările gradului de 
concentrare.
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b. Reacția fără sens. În clipele de emoție, respectiv de încurcătură, 
avem parte ocazional de reacții care nu sunt nici cuvinte, nici 
asociații.

Iar aici nu ne referim, desigur, la asonanțe ca asociații sonore. 
Printre cuvintele neasociate nu întâlnim niciunele cu origine neclară, 
ca să spunem așa. De cele mai multe ori sunt denumiri ale obiectelor 
din jur sau ale unor reprezentări contingente, care n‑au legătură cu 
cuvântul‑stimul. Reacțiile izolate, care nu au niciun sens, sunt 
„perseverații“ de tipul b (vezi mai jos).

c. Erorile. Definim drept eroare lipsa unei reacții. Cauza absenței 
ei este de obicei o emoție.

d. Repetarea cuvântuluistimul. Un grup foarte puțin numeros, ce 
ar putea intra, la drept vorbind, la fel de bine, și în categoria erorilor! 
Există totuși indivizi normali, ce nu se abțin și‑și mai spun o dată, 
rapid, cuvântul‑stimul, pentru a reacționa, de fapt, abia după aceea. 
Un fenomen pe care‑l putem observa chiar și în afara experimentului, 
într‑o conversație obișnuită. Desigur, acest tip de reacție n‑a fost 
înregistrat în rubricile de mai sus. De altminteri, repetarea cuvân‑
tului‑stimul este tot un fenomen emoțional. (Și Wreschner32 este 
de aceeași părere.)

Cu aceasta am terminat clasificarea specială a asociațiilor. Mai 
rămân doar câteva puncte de vedere generale, care contribuie și ele 
la calificarea asociațiilor.

E. Reacția egocentrică

Surprinde faptul că anumiți indivizi trădează în timpul experi‑
mentului o înclinație clară de a construi raportări la sine, respectiv 
de a exprima judecăți extrem de subiective, condiționate în mod 
limpede de dorință sau de teamă. Asemenea reacții au caracteristici 
individuale și sunt definitorii pentru anumite personalități.

32 Eine experimentelle Studie über die Assoziation in einem Falle von Idiotie. 
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a. Raportarea directă la sine:

bunică eu
a dansa nu‑mi place
nedrept n‑am fost
laudă mie
a calcula nu știu

b. Judecățile de valoare subiective:

a trândăvi plăcut
a calcula obositor
sânge îngrozitor
pian oribil
iubire prostie

F. Perseverația33

Prin perseverație înțelegem un fenomen de persistență34 care 
constă în faptul că asociația precedentă condiționează și reacția 
următoare. Aici am ținut seama, în principiu, numai de influența 
asupra reacției imediat următoare. Așadar, am lăsat la o parte in‑
fluența dincolo de o reacție neinfluențată, deoarece preferăm să 
exprimăm o astfel de influență mai largă prin conceptul general de 
33 Aschaffenburg, „Associationen auf vorher vorgekommene Worte“ [op. cit., 

p. 231].
34 Utilizăm termenul de „perseverație“ în sensul cercetărilor lui Müller și 

Pilzecker [Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis — cf. Biblio‑
grafie], desemnând prin ea doar continuitatea reprezentării precedente, în 
măsura în care aceasta se manifestă sub forma reacției următoare. Denumirea 
trebuie să fie pur formală și să nu explice nimic. Nu vrem să mai discutăm dacă 
„perseverația“ este un proces (de nutriție) cortical sau celular (Gross) sau dacă 
este consecința unei constelații asociative aparte. În orice caz, am sublinia însă 
că termenul folosit de noi nu este înrudit cu „perseverația“ apărută în procesele 
cerebrale organice și tot atât de puțin cu ipotetica „funcție secundară a celulelor 
cerebrale“, care trebuie să explice efectul psihologic al reprezentării directoare. 
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„constelație“. În același timp, evităm să facem o judecată prealabilă 
referitoare la natura fenomenului de perseverație. În schimb, atra‑
gem atenția că perseverația poate fi condiționată atât de cauze psiho‑
fizice, deocamdată necunoscute, cât și de constelații afective aparte. 
Practic, trebuie să facem distincția între două cazuri de perseverație:

a. Reacția condiționată este o asociație la cuvântul‑stimul aferent:

 iarnă patine
 lac gheață
 a topi cald
 domol foc
 apă de colonie
 stomac colon

b. Reacția condiționată nu este o asociație la cuvântul‑stimul 
aferent:

 capac ladă
 șoareci coș
 încet vine ea încoace
 galant urcând pe scară

Dacă un complex puternic accentuat afectiv domină conștiința 
în timpul experimentului, la nivelul complexului se înregistrează 
consecințe prelungite ale unor cuvinte‑stimul eterogene, deoarece 
fiecare reacție este condiționată de cuvântul‑stimul + constelația 
complexului. Cu cât este mai accentuată constelația complexului, cu 
atât reprezentarea‑stimul se subordonează mai mult fenomenului de 
asimilație (Wundt), adică ea nu este percepută în sensului ei 
obișnuit propriu‑zis, ci într‑un sens special, adaptat complexului.
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G. Repetițiile

În cadrul fiecărui experiment au fost luate în calcul aceleași 
reacții; prima și cea de‑a doua sută de asociații au fost numărate, cu 
precădere, în starea de normalitate. Eventual, s‑ar putea face o 
diferență între repetarea conținutului și repetarea unei forme 
stilistice anume. Întrucât totuși, la subiecții normali, în cazul 
reacțiilor stereotipe, acestea sunt construite foarte rar cu ajutorul 
unor cuvinte auxiliare, am renunțat complet la numărarea repetițiilor 
formale.

H. Legătura lingvistică (verbală)

Este evident faptul că asociațiile nu sunt realizate doar prin 
semnificație, respectiv prin legile fundamentale ale asociației, 
contiguității și asemănării, ci și prin anumite principii pur externe, 
acustico‑motoare. Din câte știu, Bourdon a fost primul care a atacat 
această problemă din punct de vedere experimental. În remarcabila 
sa lucrare Recherches sur la succession des phénomènes psycholo
giques35, el a raportat cercetări privitoare mai ales la legătura fonetică 
dintre asociații. Bourdon a luat primul substantiv, adjectiv sau verb 
întâlnit în partea de sus a fiecărei pagini din diverse opere. În acest 
mod a comparat 500 de perechi de cuvinte. Totalul celor asemă‑
nătoare din punct de vedere fonetic a fost de 312 perechi, în con‑
dițiile în care el a considerat că, atunci când cuvintele au unul sau 
mai multe elemente fonetice comune, avem de‑a face cu o asemănare 
fonetică. Trebuie remarcat totuși faptul că Bourdon a înțeles într‑un 
sens destul de larg această asemănare: de exemplu, toi și jouer 
seamănă datorită sunetului comun „U“ (!). Bourdon a cercetat în 
special acea ressemblance phonétique, graphique (una sau mai multe 
litere comune) și syllabique (o silabă comună). El a găsit următoarele 
proporții numerice:

35 Cf. pp. 225 ș.u.
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ressemblance phonétique 0,629
ressemblance graphique 0,888
ressemblance syllabique 0,063

Bourdon descoperă: Il reste néanmoins vrai que le mots s’asso
cient entre eux plutôt par leur signification que par leur ressemblance 
phonétique.36

Potrivit acestor investigații, am alcătuit un grup care conține 
factori lingvistici exteriori.

a. Aceeași formă gramaticală. Am numărat pur și simplu de câte 
ori forma cuvântului‑stimul și cea a reacției au fost identice, așadar, 
de câte ori au apărut împreună substantiv–substantiv și adjec‑
tiv–adjectiv. Am ajuns la această abordare observând că în această 
privință există oscilații individuale foarte mari.

b. Același număr de silabe. Am numărat de câte ori cuvân‑
tul‑stimul și reacția au același număr de silabe, cu intenția de a afla, 
eventual, amănunte despre influența ritmului.

c. Concordanța fonetică
1. Consonanța. Am numărat de câte ori prima silabă a cuvân‑

tului‑stimul și a reacției concordă cel puțin în privința unei vocale.
2. Aliterația. Aici am luat în calcul de câte ori cuvântul‑stimul și 

reacția formează aliterații prin prima vocală sau consoană.
3. Aceeași terminație. Aici a fost cercetată influența fonetică a 

terminației cuvântului‑stimul asupra terminației reacției, respectiv 
tendința de a forma rime. Deci, a fost luată în calcul doar con cor‑
danța în privința silabei finale.

Rezumat

A. Asociația internă
a. Coordonarea
 α. Juxtapunerea

36 Op. cit., p. 238 [Trebuie să recunoaștem că, așadar, cuvintele se asociază între 
ele mai degrabă prin semnificația lor, decât prin asemănarea lor fonetică.]
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  1. printr‑un gen proxim comun
  2. prin asemănare
  3. prin înrudire internă
  4. prin înrudire externă
  5. ca exemplu
 β. Subordonarea
  1. subordonarea propriu‑zisă
  2. particularizarea
 γ. Supraordonarea
 δ. Contrastul
 ε. Coordonările de o natură neclară
b. Relația predicativă
 I. Substantivul și adjectivul
  α. predicatul intern
   1. judecata obiectivă
   2. judecata de valoare
  β. predicatul extern
 II. Substantivul și verbul
  α. Raportarea la subiect
  β. Raportarea la obiect
 III. Determinările privitoare la loc, timp, mijloc și scop
 IV. Definiția sau explicația
c. Dependența cauzală

B. Asociația externă
a. Coexistența
b. Identitatea
c. Forma lingvistico‑motoare
 α. asociația lingvistică exersată
  1. contrastele simple
  2. expresiile curente
 β. Proverbele și citatele
 γ. Combinația și modificarea lexicală
 δ. Reacția prematură
 ε. Interjecția
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C. Reacția sonoră
 a. Completarea lexicală
 b. Sonoritatea
 c. Rima

D. Altele
 a. Asociația indirectă
  α. Asociația printr‑un concept intermediar comun
  β. Deplasarea sonoră
   1. centrifugă
   2. centripetă
  γ. Deplasarea prin completare lexicală sau formă 
  lingvistico‑motoare
  δ. Deplasarea prin mai multe elemente intermediare
 b. Reacția fără sens
 c. Erorile
 d. Repetarea cuvântului‑stimul

E. Reacția egocentrică
 a. Raportarea directă la sine
 b. Judecățile de valoare subiective

F. Perseverația
 a. Relația cu cuvântul‑stimul
 b. Absența relației cu cuvântul‑stimul

G. Repetarea reacției

H. Legătura lingvistică (verbală)
 a. Aceeași formă gramaticală
 b. Același număr de silabe
 c. Aliterația
 d. Consonanța
 e. Aceeași terminație
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Am clasificat materialul nostru conform principiilor expuse în 
această schemă. Pentru a nu complica inutil prezentarea rezultatelor 
aglomerându‑le cu tot felul de cifre, tabelele publicate în partea a 
doua redau doar valorile grupurilor principale; astfel, un material 
cuprinzător poate fi grupat într‑o manieră mai clară decât în cazul 
unei comunicări amănunțite a cifrelor pentru toate subgrupurile. 
Din scrupulozitate ne‑am considerat obligați să dăm socoteală cu 
exactitate despre modul de abordare care ne‑a determinat să clasifi‑
căm asociațiile în unul sau altul dintre grupurile principale. În afară 
de aceasta, ni s‑a părut de un interes mai general să expunem diver‑
sele posibilități empirice ale asociațiilor, atât cât ne sunt cunoscute.

Așadar, valorile noastre numerice nu vizează decât următoarele 
grupuri principale ale schemei:

I. Asociația internă
 1. Coordonarea
 2. Relația predicativă
 3. Dependența cauzală
II. Asociația externă
 1. Coexistența
 2. Identitatea
 3. Forma lingvistico‑motoare
III. Reacția sonoră
 1. Completarea lexicală
 2. Sonoritatea
 3. Rima
IV. Altele
 1. Reacția indirectă
 2. Reacția fără sens
 3. Erorile
 4. Repetarea cuvântului‑stimul
A. Perseverația
B. Reacția egocentrică
C. Repetiția
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D. Legătura lingvistică
 1. Aceeași formă gramaticală
 2. Același număr de silabe
 3. Aliterația
 4. Consonanța
 5. Aceeași terminație
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PARTEA A DOUA 
REZULTATELE EXPERIMENTELOR

A. Rezultatele fiecãrui subiect în parte

Subiecții au reacționat foarte diferit la stimulii perturbatori. 
După cum am remarcat deja, cel mai dificil de realizat a fost distra‑
gerea internă. Ea n‑a reușit nici măcar la toți subiecții instruiți. Ceva 
mai reușită a fost distragerea externă, realizată prin bătăile metro‑
nomului. Și aici totuși s‑au vădit mari diferențe între subiecți, luați 
separat. În această situație ni s‑a părut oportun să comunicăm in 
extenso cifrele fiecărui subiect. Din păcate, aici n‑am putut evita 
aglo merarea tabelelor. Totalurile sunt în procente.

1. Femei instruite
14 subiecți cu 4 046 de reacții
Subiectul 1. În general, caracterul asociațiilor este foarte obiectiv, 

nefiind influențat aproape deloc de constelații subiective. În starea 
de normalitate, asociațiile externe le depășesc pe cele interne. În 
această privință, între prima și cea de‑a doua sută de reacții normale 
se vădește o diferență clară, când în grupul reacțiilor sonore survine 
o creștere de 9%. Ne explicăm această modificare prin faptul că  
în timpul înregistrării celei de‑a doua sute apare un anumit senti‑
ment de oboseală, care, psihologic vorbind, nu reprezintă altceva 
decât o slăbire a concentrării.37 În acest caz nu poate fi vorba despre 
37 Aschaffenburg spune: „Atenția noastră este atât de labilă, schimbările in con‑

trolabile și inevitabile ale vieții noastre psihice sunt atât de mari, încât cu greu 
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o oboseală fiziologică, precum cea indicată de Aschaffenburg, și 
care apare progresiv și acționează în mod similar asupra asociațiilor 
sonore. În plus, dacă ar fi așa, performanța psihică precedentă ar 
trebui să fie mult mai mică. În schimb, această scădere a interesului 
se poate identifica foarte bine cu „sentimentul de oboseală“, în sensul 
lui Kraepelin.38

Subiectul 1 
în vârstă de aprox. 22 de ani, foarte inteligentă

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
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coordonarea 26 21 16 4 12
relația predicativă 14 14 2 4 2
dependența cauzală 2 1 – – 2

coexistența 20 10 10 2 –
identitatea 1 7 4 8 –
formele lingvistico‑motoare 36 36 54 20 38

ne permitem să recurgem la serii scurte de experimente… Pe de cealaltă parte, 
nu trebuie să uităm că în cursul unor experimente mai lungi survin manifestări 
de oboseală, astfel încât este nedrept să comparăm, de exemplu, primele 25 de 
asociații ale unei serii de 200 de reacții cu ultimele 25, fără a ține seama de 
această situație.“ (Experimentelle Studien über Associationen, I, p. 217) Aschaf‑
fenburg a observat deci același fenomen, dar, după părerea noastră, nu l‑a 
interpretat corect.

38 Der psychologishe Versuch in der Psychiatrie, p. 53. După cum se știe, Kraepelin 
face distincția între „sentimentul de oboseală“ (Müdigkeit) şi „oboseala“ 
propriu‑zisă (Ermüdung). El consideră „sentimentul de oboseală“ un fel de 
avertisment, un simțământ subiectiv, dezvoltat într‑adevăr de cele mai multe 
ori, dar nu întotdeauna în condițiile unei oboseli reale.
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completarea lexicală 1 1 6 8 2
sonoritatea – 8 6 34 38
rima – 1 – 6 –
indirecte – – – 4 –
fără sens – – 2 4 6
erorile – – – – –
repetarea cuvântului‑stimul – – – 6 –
reacția egocentrică 1 – – – –
perseverația 1 – 2 6 4
repetițiile 5 8 2 0 6
aceeași formă gramaticală 67 58 64 56 54
același număr  
de silabe

43 41 56 60 42

aliterația 10 12 12 42 48
consonanța 12 15 16 52 52
aceeași terminație 10 6 10 14 6
asociațiile interne 42 36 18 8 16
asociațiile externe 57 53 68 30 38
reacțiile sonore 1 10 12 48 40
numărul de asociații 100 100 50 50 50

Rubricile care urmăresc asocierile în condiții normale înfățișează 
modificarea asociațiilor sub influența perturbării artificiale a 
atenției. Într‑o accepțiune pur dinamică s‑ar putea spune că „energia 
asociativă“ (Ranschburg39) este deviată spre un alt teritoriu 
determinat, astfel încât doar o parte a acesteia este utilizabilă pentru 
formarea unei reacții, în urma căreia se produce o asociație cât de 
cât adecvată sau facilă, adică foarte accesibilă, fiindcă excitarea 
39 Ranschburg și Hajós, Beiträge zur Psychologie des hysterischen Geistes

zustandes. 
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mecanismelor cerebrale, deja pregătite și exersate, reclamă un total 
energetic mai scăzut decât deschiderea drumului către asociații 
relativ noi și neobișnuite. În această accepțiune poate fi ușor înțe‑
leasă creșterea formelor lingvistico‑motoare cu 18% în condițiile 
distragerii interne40; în schimb, este mai dificil să înțelegem pro‑
veniența numeroaselor reacții sonore în condițiile distragerii 
externe. Aschaffenburg crede că pentru apariția reacțiilor sonore 
poate făcută responsabilă excitația motoare existentă în cazurile de 
manie, epuizare41 și intoxicație cu alcool.42 Dar s‑a dovedit că fuga 
de idei, respectiv modalitățile de asociație asemănătoare fugii de idei 
pot apărea și fără o excitație motoare; de exemplu, în cazul epilepsiei 
(Heilbronner43), al catatoniei și al stuporii maniacale.44

În experimentul nostru, excitația motoare este ca și exclusă. 
(Actul scrierii, ce ar putea fi interpretat, eventual, ca „excitație mo‑
toare“, este exclus în condițiile distragerii interne, ale cărei rezultate 
coincid cu cele ale distragerii externe.) Așadar, reacțiile sonore nu au 
nicio relație demonstrabilă cu excitația motoare; mai curând, re‑
cunoaștem cauza apariției lor în diminuarea atenției. Distragerea are 
în primul rând un efect inhibitor asupra dezvoltării asociației interne 
(care are o „calitate superioară“) și favorizează realizarea celei exter‑
ne, adică a formelor de asociere preponderent mecanice, deci, în 
mod preponderent, a reacțiilor sonore. În continuare, pe parcursul 
expunerii experimentului, vom avea destule ocazii să facem trimitere 

40 Aschaffenburg, op. cit., p. 239. În momentul producerii asociației externe 
prevalează obișnuința lingvistică; ulterior, în urma unui proces de reflecție, se 
adaugă adesea tendința de coordonare.

41 „Prin termenul de «epuizare» ar trebui desemnată exclusiv o prejudiciere 
sporită a capacității noastre fizice și psihice.“ (Aschaffenburg, Experimentelle 
Studien über Associationen, II, p. 47.) 

42 „Drept factor esențial pentru realizarea unui număr de asociații sonore peste 
normă trebuie luat în considerare fenomenul de înlesnire a declanșării im‑
pulsurilor motoare“ (op. cit., p. 69). Cf. și scrierile lui Smith, Fürer și Rüdin 
despre efectul alcoolului în Psychologischen Arbeiten de Kraepelin.

43 Über epileptische Manie nebst Bemerkungen über die Ideenflucht.
44 De altfel, există și manii pure, care continuă să vădească, mai ales în stadiul 

diminuării, o clară fugă de idei, în condițiile unui comportament complet liniș‑
tit la nivel de motilitate.
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la deplasarea formei de asociere în direcția asociațiilor externe, 
respectiv mecanice. Putem spune că această deplasare a constituit o 
excepție, în condițiile în care experimentul a fost, în general, o reușită.

Totodată, este însă surprinzător faptul că asociația sonoră este 
favorizată clar în condițiile acestei tendințe evidente spre reacții 
mecanice. Căci, potrivit experienței noastre de până acum, asociațiile 
sonore nu sunt mecanice; aparent, ele nu sunt asociații exersate. 
După părerea noastră, asociațiile sonore sunt cele mai primitive 
asociații prin asemănare, situate doar cu puțin deasupra simplei repe‑
tări mimetice. Ele nu mai sunt exersate din fragedă copilărie, dar 
fiind mereu vag stimulate în cursul actului de vorbire, se străduiesc 
să iasă la iveală, de îndată ce vreo perturbație (o greșeală de vorbire 
sau de audiție) înlătură nivelurile asociative imediat superioare. Din 
cauză că sunt inoportune pentru actul de gândire normal, ele sunt 
refulate constant și există de obicei în afara conștiinței.

Creșterea formelor lingvistico‑motoare și a reacțiilor sonore am 
denumi‑o „aplatizarea tipului de reacție“. Asocierea atentă, asistată 
de conștiință, nu este o asociere sonoră (în cazul în care aceasta nu 
este căutată intenționat); dar dacă reușim să abatem atenția către o 
altă activitate, respectiv să scoatem reacția psihică din zona de focali‑
zare a conștiinței, atunci apar toate acele asociații care au fost refulate 
în cursul reacției pe deplin conștiente. La importanța acestei ipoteze 
pentru patologia asocierii vom reveni cu amănunte mai târziu.

Când concentrarea are de suferit, reprezentarea‑stimul nu se 
ridică la o claritate deplină sau, cu alte cuvinte, se oprește într‑o zonă 
periferică a conștiinței și este percepută numai grație manifestării ei 
externe, sonore. Cauza acestei percepții defectuoase rezidă în dimi‑
nuarea accentului său afectiv, ce depinde, la rândul său, de pertur‑
barea atenției. Fiecare proces aperceptiv al unui stimul acustic începe 
în stadiul percepției pur sonore. În oricare dintre aceste stadii pot  
fi exprimate asociații în condițiile unei concomitente dispoziții  
de descărcare nervoasă a centrilor vorbirii. Faptul că acest lucru  
nu se întâmplă în mod obișnuit vine din inhibiția exercitată de 
direcțio narea atenției, respectiv din ridicarea pragului de excita‑
bilitate pentru toate formele de asociere inferioare și nedirecționate.
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De remarcat în acest caz este faptul că reacțiile lipsite de sens ies 
puternic în relief, în proporție de până la 6% în condițiile distragerii 
externe. Pe de o parte, ele sunt dependente de perseverații puternice, 
ca, de exemplu:

intenție mâhnire („tot îi simți intenția“ etc.)
a salva artă (poetică)
puternic forțos
ură bățos

pe de altă parte, de distragerea provocată de zgomotul neobișnuit 
produs de metronom; de exemplu:

aparență ritm

Această reacție arată întru câtva ce efect puternic a avut stimulul 
perturbator în cazul acestui subiect. Această diminuare intensă a 
atenției explică și numărul neobișnuit de mare al reacțiilor sonore. 
Prevalența treptată a elementelor lingvistico‑acustice este ilustrată și 
de creșterea clară a valorilor menționate în rubrica aliterației și a 
consonanței; de asemenea, concordanța în privința numărului  
de silabe arată, în general, o creștere clară. Creșterea perseverațiilor 
în condițiile distragerii nu poate fi explicată cu ușurință; ea poate fi 
redusă, eventual, la un deficit de asocieri, generat de distragere.  
Ni se pare demnă de amintit circumstanța că, în acest caz, distragerea 
externă este progresivă. Pentru înfățișarea acestei progresii am 
recurs la sunete. Am împărțit cele două experimente vizând dis‑
tragerea externă în câte trei părți și am numărat asociațiile sonore 
din fiecare parte.

Progresia este următoarea:

primul experiment:  5, 5, 7
al doilea experiment:  5, 6, 8
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Subiectul 2
în vârstă de aprox. 24 de ani, inteligentă, citită

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
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coordonarea 27 14 10 16 16
relația predicativă 18 26 18 18 20
dependența cauzală 1 3 – 2 –
coexistența 24 16 11 22 8
identitatea 2 1 4 18 12
formele 
lingvistico‑motoare

21 36 50 16 36

completarea lexicală – 1 2 2 6
sonoritatea – 1 1 – 2
rima – – – 2 –
indirecte 3 1 2 2 –
fără sens – – – – –
erorile 4 1 1 2 –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – 1 – –

reacția egocentrică 1 1 – – –
perseverația 1 1 2 2 4
repetițiile – 4 – 2 –
aceeași formă 
gramaticală

55 47 63 76 64
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același număr  
de silabe

31 24 29 36 40

aliterația 12 15 10 2 6
consonanța 12 17 17 8 12
aceeași terminație 4 9 14 6 8
asociațiile interne 46 43 28 36 36
asociațiile externe 47 53 65 56 56
reacțiile sonore – 2 3 4 8
numărul de asociații 100 100 100 50 50

Subiectul 2. Caracterul general al asociațiilor este obiectiv. 
Asociațiile externe le depășesc doar cu foarte puțin pe cele interne. 
Cel mai intens pare a fi în acest caz efectul distragerii interne. 
Reacțiile sonore sunt într‑o continuă creștere începând cu prima 
sută. În comparație cu cazul precedent, grupul asocierilor lingvistice 
vădește anumite deosebiri în privința distragerii. Concordanța la 
nivelul formei gramaticale relevă o creștere clară și tot astfel sporește 
și concordanța în ceea ce privește numărul de silabe. Dar consonanța 
și aliterația sunt cumva în scădere. Cauzele individuale ale acestor 
diferențe se sustrag, firește, cunoașterii noastre.

Surprinzătoare sunt erorile relativ numeroase, al căror maximum 
apare în prima sută. Dintre cele patru erori din prima sută, trei intră 
în categoria cuvintelor‑stimul accentuate afectiv. În cea de‑a doua 
sută nu se găsește decât o eroare; totodată, aici se remarcă numărul 
mai mare de predicate, în special de judecăți de valoare. Această 
situație pare să indice faptul că erorile sunt, în esență, un fenomen 
emoțional, echivalând aproape cu niște inhibiții afective, care dispar 
apoi, în cea de‑a doua sută, odată cu apariția mai facilă și mai fami‑
liară a judecăților subiective. Perseverația arată o creștere clară, la fel 
ca în cazul anterior.

Atragem atenția că în cazul de față, atunci când avem un maxi‑
mum de asociații indirecte, se înregistrează un minimum de reacții 
sonore, și invers, în etapa în care se obține un maximum de reacții 
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sonore, se înregistrează un minimum de reacții indirecte. Probabil 
că această coincidență nu este întâmplătoare, așa cum va rezulta mai 
târziu.

Distragerea internă, care, în general, a reușit mai bine în cazul 
acestui subiect în comparație cu precedentul, merită să fie analizată 
în natura ei. Am direcționat în mod intenționat atenția subiecților 
mai ales către reprezentările vizuale, întrucât, potrivit experienței 
noastre, acestea sunt cele mai frecvente fenomene senzoriale care 
însoțesc experimentul asociațiilor, apărând totodată destul de vii la 
majoritatea subiecților. Mult mai rară este, în schimb, capacitatea de 
a observa și de a raporta corect aceste fenomene. De pildă, subiectul 
1 a oferit informații cam insuficiente în această privință, în vreme ce 
subiectul 2 a făcut de cele mai multe ori observații foarte fine și a 
putut da informații clare. Experimentul este explicat cel mai bine pe 
baza câtorva exemple:

cântec operă

subiectul vede imediat după perceperea cuvântului‑stimul o scenă 
din Tannhäuser într‑un anumit teatru;

cămin foc

are o anumită amintire cu imaginea unui cămin din Londra;

țiglă acoperiș

vede acoperișuri roșii;

călătorie itinerar

vede un călător englez;

măr pom

vede o imagine: Eva cu mărul;
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onoare sentiment (sentimentul onoarei)

are o amintire proaspătă cu imaginea unei scene din Onoarea lui 
Sudermann;

velă pânză

vede o corabie;

bune maniere regulă

vede o amintire proaspătă cu imaginea fratelui ei mai tânăr la cursul 
de dans și bune maniere;

modest modestie

vede imaginea unei anumite tinere;

plante regn

vede o anumită carte care conține ilustrații cu plante;

drum indicator

vede o intersecție;

blând dormi în pace!

vede o anumită pisicuță;

muzică plăcere

vede interiorul unei anumite săli de concert (amintire proaspătă).

Exemplele citate arată că reacțiile sunt destul de simple, de cele 
mai multe ori forme lingvistico‑motoare. Imaginile interne se află 
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într‑o anumită relație asociativă cu reacția. Conform declarațiilor 
subiectului, ele apar, toate, dacă nu înaintea reacției, măcar odată cu 
aceasta. După părerea noastră, reacțiile sunt în cea mai mare parte 
niște asociații mecanice secundare, trezite parcă într‑un punct inter‑
mediar pe drumul către o reacție superioară. Reprezen ta rea‑stimul 
n‑a ajuns la o claritate deplină deoarece i‑a lipsit energia necesară  
ca să se înalțe la această cotă de limpezime sau — spre a nu vorbi ca 
Herbart — s‑a oprit la periferia conștiinței din cauza inhibiției 
provocate de o imagine vizuală clară. Următoarele exemple arată și 
mai limpede această blocare a reacției, în condiții de claritate deplină 
a imaginii vizuale:

laudă cântăreață lăudată

femeia‑subiect vede un anumit profesor care o laudă;

moravuri bune obiceiuri

vede imaginea unei adunări populare elvețiene legate de un vechi 
„obicei“;

egal cine se aseamănă se‑adună

vede scrisă socoteala 2 x 2 = 4;

a întinde alpinist

vede o frânghie întinsă de care se ține un alpinist;

îngust (eng) îngust la minte (engherzig)

vede o țeavă de plumb îngustă;
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piatră dinozaur

vede o imagine ce reproduce viața în „epoca de piatră“;

poliță timp

vede un formular de poliță;

modă femeie îmbrăcată la modă

vede un tânăr elegant;

încețoșat ochi

vede un peisaj cețos și ploios (constelația din ziua experimentului); 

oglindă sclipitor

vede vitrina unui anumit magazin de oglinzi;

înainte marș electoral

vede un număr din ziarul social‑democrat Vorwärts (Înainte);

jos a reteza

vede un scaun cu picioare scurte dintr‑un anumit salon.

În cazul acestor reacții, legătura dintre reacție și imaginea internă 
este, ca să spunem așa, complet anulată. Reacția se produce de cele 
mai multe ori în mod absolut mecanic, pornind de la un stadiu 
inferior al procesului de percepere, în vreme ce imaginea internă 
reprezintă cel mai adesea o cu totul altă percepere a cuvântului‑stimul.

Pe de altă parte, imaginea vizuală poate fi stimulată și de un nivel 
inferior al apercepției, după cum o arată exemplele următoare: 
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cifră cifră, număr

vede un cifru al unui seif;

a nutri a ronțăi

vede o nutrie ronțăind un morcov.

Subiectul 3. Caracterul asociațiilor este unul obiectiv. Asociațiile 
externe sunt net dominante, iar dintre ele, în special formele 
lingvistico‑motoare. Ambele experimente care au vizat distragerea 
au avut un mare succes; mai ales distragerea internă, care a generat 
apariția reacțiilor sonore în proporție de 29%. De interes sunt unele 
reacții provenite din distragerea internă:

capac mamac (rima lipsită de sens)

subiectul vede o cană de bere cu capac;

sală salbă

vede o anumită sală de așteptare a gării;

ham let (Hamlet)

vede un cal înhămat;

munte frunte

revede excursia din Muntenegru.
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Subiectul 3
în vârstă de aprox. 21 de ani, inteligentă, citită

Asociații Normal Distragere
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coordonarea 8 9 19 14 14 4
relația 
predicativă

16 22 13 22 4 1

dependența 
cauzală

– – 2 – – –

coexistența 22 7 4 – 2 10
identitatea 3 12 6 10 6 2
formele lingvis‑
tico‑motoare

46 44 26 32 54 40

completarea 
lexicală

1 2 5 10 10 –

sonoritatea – – 15 6 6 1
rima 3 1 9 – – 25
indirecte 1 3 1 – 2 3
lipsite de sens – 1 – 6 2 12
erorile – – – – – –
repetarea 
cuvântu‑ 
lui‑stimul

– – – – – –

reacția 
egocentrică

– 1 – – – –
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perseverația 1 2 1 2 – –
repetițiile 7 12 6 8 8 8
aceeași formă 
gramaticală

63 50 62 52 54 70

același număr  
de silabe

52 46 60 44 50 73

aliterația 6 4 16 14 12 18
consonanța 24 7 35 18 30 47
aceeași 
terminație

13 20 22 20 16 44

asociațiile 
interne

24 31 34 36 18 5

asociațiile 
externe

71 63 36 42 62 52

reacțiile sonore 4 3 29 16 16 26
numărul de 
asociații

100 100 100 50 50 100

Împrejurarea că numărul asociațiilor interne a rămas totuși  
peste nivelul normal în contextul distragerii interne, dar și în prima 
jumătate a distragerii externe se explică prin faptul că diminuarea 
artificială a atenției n‑a fost uniformă și continuă, ci a mai scăzut 
câteodată, iar atunci s‑a reacționat normal. O imagine mai uniformă 
a aplatizării asociative o furnizează reacțiile care au fost înregistrate 
de la același subiect într‑o stare de severă oboseală fizică și psihică. 
Conform acestei constatări, starea de oboseală nu înseamnă altceva 
pentru experiment decât o diminuare uniformă a atenției, al cărei 
efect retroactiv asupra asociației nu se deosebește absolut deloc de 
rezultatele experimentelor în condiții de distragere. Nici în alcătuirea 
mai subtilă a asociațiilor individuale, care nu pot fi numărate și mă‑
surate, nu se remarcă nicio diferență, cu excepția câtorva reacții al 
căror conținut este condiționat de constelația aparte a oboselii. După 
cum reiese din alte observații ale noastre care țin de acest aspect, 
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precum și din investigațiile lui Aschaffenburg, în afara aplatizării 
nu poate fi demonstrată vreo modificare specifică în starea de obo‑
seală. Aplatizarea tipului de reacție în condiții de oboseală poate fi 
explicată ușor prin diminuarea atenției. Avem de asemenea toate 
motivele să admitem că aplatizarea tipului de reacție în starea de 
intoxicație cu alcool și de excitație maniacală, aplatizare constatată 
de școala lui Kraepelin, nu este altceva decât un simptom al per‑
turbării atenției. După părerea noastră, relația cu excitația motoare, 
relație presupusă de Aschaffenburg, este doar indirectă: excitația 
motoare reduce gradul de concentrare, producând astfel o aplatizare 
a asociațiilor. Perturbarea atenției prin excitație motoare este un fapt 
empiric, fiind cunoscut de multă vreme ca o „posibilitate de distra‑
gere“ în stările menționate. Întrucât atenția ca stare afectivă este 
legată și de anumite procese somatice, mai ales musculare, este de 
înțeles scăderea sau diminuarea stabilității ei din pricina excitației 
motoare. Așadar, Aschaffenburg nu are dreptate când consideră 
că excitația motoare este cauza directă a aplatizării reacției; căci 
excitația motoare lipsește într‑o serie întreagă de tipuri de reacție 
anormal de plate. Toate aceste stări au însă în comun o perturbare a 
atenției, care în orice caz pare a fi cauza imediată a tuturor tipurilor 
de asociații asemănătoare fugii de idei.45 Firește, proveniența per‑
turbării atenției este complet diferită, respectiv specifică pentru fie‑
care proces în parte; ea poate avea la bază atât excitația motoare, cât 
și absența sau diminuarea senzațiilor chinestezice, atât ridicarea pra‑
gului de excitabilitate musculară, cât și emoția ori clivajul psihic, așa 
cum s‑a întâmplat în cursul experimentelor noastre.

În toate experimentele asociative care implică alcoolul și obo‑
seala, variabilitatea extremă a gradului de concentrare poate in‑
troduce un factor important de eroare, greu de apreciat, astfel încât, 
potrivit experiențelor actuale, este de‑a dreptul imposibil să spunem 
ceva precis despre amploarea perturbării generate de alcool (și de 

45 Este o eroare, de exemplu, când Aschaffenburg (op. cit., II, p. 52) consideră 
că descrierile lui Nordau se referă la tipul hipomaniacal; ele se referă, mai 
degrabă, la grupul mult mai general al indivizilor incapabili de concentrare, ale 
căror asociații sunt aplatizate.
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alte cauze) în cazul asociațiilor. Dacă ne luăm după procentajul 
experimentului de mai sus, desfășurat în condiții de oboseală, am 
spune că subiectul ar trebui să fi fost într‑o stare de‑a dreptul psiho‑
tică. Un om cu numai 5% asociații interne și 27% reacții sonore 
cores punde unei stări de gravă ebrietate, de manie gravă sau de 
epuizare total anormală, conform teoriei lui Aschaffenburg. 
Inten sitatea acestei aplatizări se explică însă cu ușurință prin faptul 
că o somnolență vizibilă însoțește în mod normal starea de oboseală 
puternică. Diminuarea concentrării, specifică acestei stări, odată cu 
ridicarea sistematică a pragului de excitabilitate externă, poate fi 
privită drept una dintre principalele cauze ale aplatizării (prin 
analogie cu experimentele în condiții de distragere).46 Intensitatea 
somnolenței nu se poate măsura. Câtă somnolență conțin stările de 
oboseală investigate de Aschaffenburg?

Somnolența nu este un fenomen pur somatico‑fiziologic, ci și 
unul psihic până la un anumit grad, definibil eventual prin termenul 
de „autohipnoză“. În primul rând, ea este un eveniment psihic ce se 
derulează în zona de focalizare a atenției și este stimulat în principal 
de senzații fizice comune, dar care poate fi produs și prin pură 
sugestie. Exact același lucru este valabil și pentru efectele alcoolului. 
Acestea din urmă s‑ar putea produce, în bună parte, numai pe calea 
sugestiei, mai cu seamă la debutul narcozei; așa s‑ar explica faptul că 
efectele alcoolului pot fi foarte diferite în dispoziții diferite. Putem 
elimina sau putem lua în calcul efectele produse de alcool prin su‑
gestie în cursul experimentului referitor la influența acestuia? După 
opinia noastră, niciuna dintre variante nu este posibilă. De aceea, 
experimentele psihologice privitoare la alcool îndeamnă la maximă 
prudență. Prin urmare, perturbarea atenției în cursul experimentului 
desfășurat în condiții de oboseală sau care vizează influența alcoolu‑
lui nu trebuie să‑și aibă întotdeauna originea în excitația motoare, ci 
poate la fel de bine să fie derivată din cauze sugestive.

Să ne întoarcem la experimentul nostru! Ponderea mare a 
asociațiilor externe poate fi explicată prin diminuarea momentană  
46 Cf. și experimentul în condiții de somnolență la subiectul 1 din grupul băr‑

baților instruiți.
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a atenției. Cauza aplatizării reacției ar putea fi însă mai profundă. Ne 
putem închipui că există indivizi care, din pricina unei anomalii 
înnăscute sau dobândite, fac asociații mai superficiale decât alții; 
această anomalie se poate situa, eventual, și în zona atenției, în sen‑
sul că sentimentul de oboseală survine mult mai repede decât la alții. 
Ca observație ce ține de psihologia familială, interesante sunt în 
această privință valorile constatate la sora și la mama subiectului 3. 
Prezentăm în continuare tabelele.

Subiecții 4 şi 5
(sora şi mama subiectului 3)

Asociații
Subiectul 4 Subiectul 5

Normal Distra‑
gere

Normal

Calitate  
specifică
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 d
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A
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tă

coordonarea 3 8 16 24 17
relația 
predicativă

7 8 8 10 7

dependența 
cauzală

– – 1 1 0

coexistența 8 6 3 8 8
identitatea 2 4 1 6 13
formele lingvis‑
tico‑motoare

67 56 39 46 45

completarea 
lexicală

4 8 14 3 4

sonoritatea 3 5 9 – 3
rima 2 1 2 – –
indirecte 2 3 5 1 2
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lipsite de sens 1 – 1 1 1
erorile 1 – – – –
repetarea cuvân‑
tului‑stimul

– 1 1 – –

reacția 
egocentrică

– – – – –

perseverația 1 – 2 1 2
repetițiile 9 7 4 9 5
aceeași formă 
gramaticală

61 51 53 82 66

același număr de 
silabe

48 47 35 51 38

aliterația 13 11 13 5 12
consonanța 14 19 24 16 17
aceeași 
terminație

11 14 7 18 10

asociațiile 
interne

10 16 25 35 24

asociațiile 
externe

77 66 43 60 66

reacțiile sonore 9 14 25 3 7
numărul de 
asociații

100 100 100 100 100

Subiectul 4 este sora subiectului 3; are aproximativ 20 de ani. 
Asociațiile au în general un caracter obiectiv; cele externe dețin o 
pondere foarte importantă; printre ele, în special formele lingvis‑
tico‑motoare. La fel de numeroase sunt și reacțiile sonore, astfel 
încât tipul normalității seamănă cu rezultatul unui experiment în 
condiții de distragere. În cursul experimentului în condiții de distra‑
gere internă are loc o creștere neașteptată a asociațiilor interne, ală‑
turi de o înmulțire evidentă a reacțiilor sonore. Potrivit expe rienței 
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noastre, superficialitatea experimentului desfășurat în condiții de 
normalitate este anormală; pentru această stare trebuie să admitem, 
așadar, o perturbare a atenției. Subiectul este realmente un type 
moteur; din experimentele psihologice efectuate cu alți subiecți 
reiese că în acest caz componenta motoare a reprezentării domină 
semnificativ celelalte componente senzoriale.47 Și în plan exterior, 
predispoziția motoare se manifestă printr‑o mare vioiciune a mișcă‑
rilor și printr‑o capacitate de expresie motoare foarte dezvol tată. 
Aici trebuie reliefat faptul că mobilitatea activă depășește într‑o 
manieră semnificativă limitele inervației conștiente și se mani festă 
prin automatisme motoare, care sunt inervate de complexe psihice 
inconștiente. Printre reacțiile stării de normalitate se găsesc două 
automatisme lingvistice, care se referă foarte probabil la un com plex 
inconștient. Acest complex se află în strânsă legătură cu afectul ge‑
nerat de povestea unei logodne încheiate în trecut. Avem, așadar, 
două temeiuri probabile pentru acest tip de reacție surprinzător de 
plat: o predispoziție motoare puternică, anormal de independentă, 
și un afect refulat parțial în zona inconștientului. Acesta din urmă ar 
putea avea o importanță capitală în privința aplatizării.

(Am ajunge prea departe dacă am intra în psihologia individuală 
a acestui caz. Este o dovadă de prudență să facem acest lucru în altă 
parte.)

Creșterea asociațiilor interne în cursul experimentului în condiții 
de distragere este un fenomen pe care‑l regăsim și la un alt subiect, 
diferit din punctul de vedere al caracterului48, și care vădește de ase‑
menea un tip anormal de plat în starea de normalitate. Pentru ame‑
liorarea tipului de reacție în cazul de față nu avem altă explicație decât 
aceea că atenția legată de complexul afectiv în starea de normalitate 
a fost eliberată datorită condițiilor experimentului, noi pentru 
subiect, și, ca atare, a putut fi utilizată. Au avut loc totuși oscilații 

47 Cu aceasta nu vrem să spunem că vreo excitație motoare ar fi vinovată de tipul 
de reacție plat. La personalitățile care au predispoziții motoare, componentele 
motoare joacă, poate, un rol independent în alcătuirea combinațiilor lexicale, 
în sensul că ele predispun la o anumită ușurință de a vorbi.

48 Cf. subiectul 2 din grupul bărbaților instruiți.
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foarte puternice ale concentrării, fapt sugerat de numărul mare de 
reacții sonore, alături de asociațiile interne relativ numeroase.49

O caracteristică aparte a acestui subiect este reliefarea ocazională 
a unor sinestezii puternice (audition colorée), care influențează 
reacția.

Exemple din starea de normalitate:

a săruta galben

pentru subiect, litera „u“ este galbenă;

nenorocire ceva roșu

„o“ este roșu;

leneș albastru

„e“ este albastru.

Exemple de asocieri în condiții de distragere:

orgie orgie

subiectul vede o mulțime galbenă;

evlavios binecuvântat

vede ceva galben.

În mod ciudat, subiectul care are același tip de reacție ca subiec‑
tul 4 este realmente tot moteur și are de asemenea sinestezii foarte 
vii, care, întâmplător, nu se remarcă însă în reacții.

49 Cf. în această privință subiecții 1 și 2 din grupul bărbaților instruiți.
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Merită amintite următoarele fenomene din experimentul în 
condiții de distragere:

barză varză

subiectul vede atunci turla unei biserici;

a frâna (hemmen) let (Hamlet)

vede un sabot pentru roți;

cădere liberă

vede un zid înalt, de pe care s‑ar putea prăbuși;

roșu aprins

vede o sferă roșie;

vas ras

vede un vapor.

Potrivit declarațiilor subiectului, imaginea vizuală preocupă 
conștiința în mod complet și exclusiv, iar reacția lingvistică se 
derulează aproape involuntar, având doar un contact tangențial și 
foarte superficial cu conștiința. Exemplele de mai sus arată clar, chiar 
în mod repetat, caracterul pur mecanic al reacției lingvistice.

Subiectul 5 este mama fetelor–subiecți 3 și 4. Prin raporturile sale 
cantitative, tipul de reacție seamănă mult cu cel al subiecților 3 și 4. 
Și asemănarea calitativă privitoare la caracterul obiectiv al reacțiilor 
este foarte mare. La aceste trei persoane se evidențiază cu o preg‑
nanță deosebită formele lingvistico‑motoare. Caracteristică pentru 
acest tip de familie este apariția reacțiilor sonore în starea de nor mali‑
tate, ceea ce‑l diferențiază în raport cu alte tipuri. Pentru o comparație 
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mai facilă, redăm principalele procente ale acestor subiecți în con‑
diții de normalitate:

 asociații  asociații reacții
 interne externe sonore
mama 29,5% 62,0% 5,0%
fiica mai mare 27,5% 67,0% 3,5%
fiica mai mică 13,0% 71,5% 11,5%

Atragem atenția asupra tendinței de aplatizare progresivă a 
reacțiilor fiicei mai mici. Dacă procentele ar proveni de la același 
individ, s‑ar putea crede că este vorba despre un experiment în 
condiții de distragere. Poate că acest comportament este accidental, 
dar este posibil ca el să aibă și motive psihice mai profunde. Tri‑
mitem la o observație asemănătoare, expusă mai jos. Ranschburg50 
a descoperit la bătrânii săi cu 11,8% mai multe asociații interne decât 
la tineri.

Subiectul 6. În starea de normalitate prevalează asociațiile exter‑
ne. Cea de‑a doua sută arată o ușoară înmulțire a asociațiilor externe 
și o creștere evidentă a reacțiilor sonore. Calitatea asociațiilor diferă 
semnificativ de tipurile obiective prezentate până acum, deoarece la 
acest subiect apar reacții individuale cu un caracter subiectiv 
pregnant; pe de o parte, sunt judecăți de valoare viu accentuate:

elev plictisitor școală frumoasă
tată bun broască drăguță
carte interesantă pian oribil

50 Raschburg și Bálint, op. cit., p. 689.
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Subiectul 6
în vârstă de aprox. 35 de ani, inteligentă, foarte citită, cu talent poetic

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă
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te

rn
ă

Externă

60
 d

e 
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tă
i d
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ăt
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de
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m

coordonarea 9 14 8 8 6
relația predicativă 32 14 30 24 36
dependența cauzală 1 – – – –
coexistența 12 18 14 16 10
identitatea 2 6 2 6 2
formele 
lingvistico‑motoare

39 39 40 34 42

completarea lexicală – 1 – 2 –
sonoritatea – 4 – 4 2
rima 4 2 – 2 2
indirecte 1 2 2 2 –
lipsite de sens – – – – –
erorile – – 2 – –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – 2 – –

reacția egocentrică 10 4 6 8 4
perseverația – – – 2 4
repetițiile 15 5 4 4 4
aceeași formă 
gramaticală

43 52 48 46 40



Cercetări experimentale

82

același număr  
de silabe

50 33 36 42 42

aliterația 11 13 6 8 2
consonanța 26 28 12 12 10
aceeași terminație 8 10 6 2 8
asociațiile interne 42 28 38 32 42
asociațiile externe 53 63 56 56 54
reacțiile sonore 4 7 – 8 4
numărul de asociații 100 100 50 50 50

Pe de altă parte, sunt predicate ce denumesc însușiri obiectuale 
mai mult sau mai puțin evidente pentru percepție. În cea de‑a doua 
sută pot fi remarcate o creștere a coordonărilor de la 9 la 14 și o 
scădere a relațiilor predicative de la 32 la 14. În mod corespunzător 
s‑a modificat și calitatea reacțiilor, în măsura în care ele capătă în 
mod evident un caracter mai obiectiv, cu înclinație spre asociații 
indiferente, adesea cam lipsite de conținut. Scăderea relațiilor 
predicative poate fi explicată mai ales prin diminuarea judecăților de 
valoare subiective. Așadar, chiar și la nivelul reacțiilor superioare 
calitativ, se observă o evidentă diminuare a interesului. Scăderea 
atenției se conturează foarte clar prin reducerea reacțiilor egocentrice 
de la 10 la 4. Judecând după rezultate, experimentele în condiții de 
distragere trebuie privite drept eșecuri. Din punct de vedere obiectiv, 
acest lucru s‑a vădit și în faptul că subiectul a fost incapabil să 
urmărească ritmul metronomului și să reacționeze concomitent: fie 
el înceta să mai traseze linii în momentul reacției, fie timpul de 
reacție se prelungea până la unul dintre intervalele de cadență 
imediat următoare, atunci când subiectul reacționa concentrându‑și 
atenția. Singura influență perturbatoare s‑a impus în cursul feno‑
menelor de perseverație, survenite în mod semnificativ abia în con‑
diții de distragere externă.

Interesul personal aproape neștirbit în timpul distragerii externe 
este bine ilustrat de numărul relativ mare de reacții egocentrice.  
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Nu ne permitem să judecăm în ce măsură legătura lingvistică destul 
de puternică, realizată prin consonanță în starea de normalitate, este 
condiționată de constelația unei activități poetice. Multe reacții ale 
acestui subiect trădează o puternică predispoziție vizuală. Potrivit 
propriilor declarații ale subiectului, fiecare reprezentare‑stimul i se 
arată imediat sub forma unei imagini foarte precise. Caracterul 
absolut individual al reacțiilor scoate în evidență acest subiect, dife‑
rențiindu‑l mai ales față de subiecții despre care am discutat până 
acum. Este interesant să aflăm dacă acest tip este mai mult sau mai 
puțin contingent ori dacă e condiționat familial. Din fericire, suntem 
în situația de a putea răspunde întru câtva la această întrebare.

Subiectul 7. Asociațiile interne sunt semnificativ mai numeroase 
decât asociațiile externe. Numărul relațiilor predicative este extrem 
de mare. O parte importantă a lor le revine judecăților de valoare 
subiective, care au, parțial, un accent afectiv puternic, precum:

a găti obositor
apă splendid 
stea măreț
a călări periculos
închisoare înfiorător

Cam 40% dintre reacții au un caracter egocentric, care trădează 
de‑a dreptul o dorință sau o apărare.

Subiectul 8. Asociațiile interne sunt mai numeroase decât cele 
externe. Și acest subiect manifestă un tip de reacție foarte subiectiv, 
vădit mai ales prin numărul mare de relații predicative și în mod 
special prin numeroasele judecăți de valoare subiective. Chiar și 
numărul de reacții egocentrice este destul de ridicat.

Din aceste cifre și din calitatea individuală a reacțiilor reiese  
o evidentă înrudire familială. Ca atare, putem conchide cu mare 
probabilitate că tipul de reacție subiectiv al subiectului 6 nu este 
contingent, ci se bazează pe o condiție familială prealabilă. Va fi de 
interes și care sunt raporturile cantitative în cadrul acestei familii, 
respectiv dacă, la fel ca în cazul fenomenului de aplatizare constatat 
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Subiectul 7 (mama subiectului 6)
în vârstă de peste 50 de ani, instruită

Asociații Normal

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

coordonarea 9
relația predicativă 61
dependența cauzală 8
coexistența 12
identitatea 3
formele lingvistico‑motoare 4
completarea lexicală –
sonoritatea –
rima –
indirecte –
lipsite de sens 1
erorile –
repetarea cuvântului‑stimul –
reacția egocentrică 40
perseverația 3
repetițiile  25
aceeași formă gramaticală 45
același număr de silabe 22
aliterația –
consonanța 9
aceeași terminație –
asociațiile interne 78
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la familia subiecților 3, 4 și 5 în direcția celui mai tânăr membru al 
ei, poate fi demonstrat și aici un comportament analog. În acest scop 
punem din nou alături principalele procente obținute de subiecții 
noștri în condiții de normalitate:

 asociații  asociații reacții reacții
 interne externe sonore egocentrice
mama 75% 19% 0% 40%
fiica mai mare 56% 39% 1% 15%
fiica mai mică 35% 58% 5,5% 7%

Aceste procente dovedesc o perfectă analogie cu comportamentul 
constatat la subiecții 3, 4 și 5. Și aici, imaginea de ansamblu arată ca 
un experiment în condiții de distragere, care merge până la inver‑
sarea raportului dintre asociațiile interne și cele externe. La fel stau 
lucrurile și cu creșterea numărului de reacții sonore, și tot așa cu 
diminuarea reacțiilor egocentrice, care, așa cum am arătat în cazul 
subiectului 6, exprimă într‑o anumită măsură un interes personal. 
Această analogie ciudată între cele două tipuri familiale pare să fie 
totuși ceva mai mult decât o simplă întâmplare. Din păcate, mate‑
rialul nostru nu este suficient pentru a lămuri aceste observații. 
Stabilirea și interpretarea definitivă a acestui fapt evident vor fi 
rezervate unei cercetări viitoare, pe baza unui material adunat în 
mod special, investigație ce este încă acum în curs de elaborare.

Tipul de reacție al ultimilor trei subiecți este unul foarte 
caracteristic și răspândit. Ceea ce‑l deosebește de alte tipuri, mai 
puțin precizate, este existența a numeroase asocieri predicative, 
printre care destul de multe judecăți de valoare subiective. Numim 
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asociațiile externe 19
reacțiile sonore –
numărul de asociații 76
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Subiectul 8 (sora mai mare a subiectului 6) 
în vârstă de aprox. 38 de ani, instruită

Asociații Normal
Calitate specifică

Pr
im

a 
su

tă

coordonarea 6
relația predicativă 49
dependența cauzală 1
coexistența 18
identitatea 1
formele lingvistico‑motoare 20
completarea lexicală –
sonoritatea –
rima 1
indirecte 1
lipsite de sens 1
erorile –
repetarea cuvântului‑stimul –
reacția egocentrică 15
perseverația –
repetițiile 14
aceeași formă gramaticală 29
același număr de silabe 33
aliterația 10
consonanța 10
aceeași terminație 1
asociațiile interne 56
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acest tip ca fiind tipul predicativ. Următorii trei subiecți constituie 
alte exemple în acest sens.

Subiectul 9. Preponderența relațiilor predicative este clară în toate 
fazele experimentului. Distragerea internă n‑a putut fi realizată de‑
oarece subiectul n‑a fost în stare să‑și împartă atenția. Experi mentul 
care viza distragerea externă a fost un eșec total pentru că acest 
subiect, aidoma subiectului 6, n‑a putut efectua două activități în 
același timp și din acest motiv a manifestat exact același com por‑
tament ca subiectul 6 în timpul experimentului. Numai în valorile 
mai mari furnizate de legătura lingvistică, realizată prin numărul de 
silabe, prin aliterație și consonanță, putem recunoaște o anumită 
deplasare a reacției spre latura mecanică.

Trei dintre cele patru erori comise în condiții normale intră în 
categoria cuvintelor‑stimul accentuate afectiv (nedrept, bogat, prost).

Media prevalenței asociațiilor interne asupra celor externe este 
remarcabilă la un subiect instruit. Tipul de reacție este mixt și nu 
dovedește nici pe departe caracterul absolut subiectiv al persoane‑
lor 6, 7 și 8.

Subiectul 10. În medie, relațiile predicative depășesc de mai multe 
ori numărul coordonărilor. Referitor la distragerea eșuată, trebuie 
spus același lucru ca în cazul subiecților 6 și 9. Tipul de reacție, mai 
ales în prima sută înregistrată în condiții normale, este cam subiectiv, 
fapt exprimat, de altfel, și prin cele 9% din reacțiile egocentrice. 
Perseverațiile cad exclusiv în sfera distragerii. Ca și subiectul 9, se 
vădește o creștere în privința numărului de silabe și al consonanței, 
ceea ce poate trimite totuși la o ușoară disociere. Surprinzător este 
numărul mare de erori în toate fazele experimentului. Din cele  
14 erori comise în starea de normalitate, 10 intră în categoria cuvin‑
telor‑stimul accentuate afectiv (a trebui, nedrept, violență, a amenința, 
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asociațiile externe 39
reacțiile sonore 1
numărul de asociații 78
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Subiectul 9 în vârstă de aprox. 20 de ani, 
citită, destul de inteligentă

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

Externă

60
 d
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m

coordonarea 4 19 18 22
relația predicativă 37 37 38 34
dependența cauzală 5 2 2 –
coexistența 26 14 14 14
identitatea 1 3 4 12
formele 
lingvistico‑motoare

25 23 20 18

completarea lexicală – – 2 –
sonoritatea – – – –
rima – – – –
indirecte – – – –
lipsite de sens – – – –
erorile 2 2 2 –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – –

reacția egocentrică 3 4 – –
perseverația 2 1 – –
repetițiile 13 10 6 4
aceeași formă 
gramaticală

29 33 20 46

același număr de silabe 38 34 56 54
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aliterația 10 6 8 16
consonanța 15 12 10 20
aceeași terminație 3 8 8 16
asociațiile interne 46 58 58 56
asociațiile externe 52 40 38 44
reacțiile sonore – – 2 –
numărul de asociații 100 100 50 50

Subiectul 10 în vârstă de aprox. 20 de ani, 
inteligentă, foarte citită

Asociații Normal Distragere
Calitate specifică
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 d
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m

coordonarea 8 16 6 10 12
relația predicativă 31 17 38 34 30
dependența cauzală 1 – – – –
coexistența 14 13 10 4 12
identitatea 3 11 18 14 6
formele 
lingvistico‑motoare

31 35 18 20 30

completarea lexicală – – – – 1
sonoritatea 1 – – 4 –
rima – – 2 – 1
indirecte 1 1 – – 2
lipsite de sens – – – 4 2
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a suferi etc.); în cazul altor două reacții greșite, accentul afectiv 
subiectiv al cuvântului‑stimul este doar probabil. Aici trebuie re‑
marcat faptul că subiectul este ușor isteric, de vreme ce are vise som‑
nambulice. Pe baza acestei anormalități explicăm numărul ridicat de 
erori. Vom dovedi această ipoteză într‑o lucrare pe care o vom 
publica ulterior, referitoare la anomaliile asociative ale isteriei.51

Subiectul 11. Subiectul este un excelent tip predicativ, cu un 
caracter subiectiv și numeroase judecăți de valoare. Surprinzătoare 
este o moleșeală puternică în cea de‑a doua sută; ea poate fi explicată 
printr‑o evidentă plictiseală, constatabilă și din punct de vedere 

51 În cadrul experimentelor sale vizând starea de normalitate, Aschaffenburg a 
avut un singur subiect care a făcut surprinzător de multe erori; era un tânăr 
poet visător, cu o gândire confuză (op. cit., III, p. 243). [Trimiterea din text se 
referă la al șaptelea studiu din volumul de față.]
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erorile 8 6 6 10 3
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – 2 – 1

reacția egocentrică 9 2 – 4 3
perseverația – – 4 2 2
repetițiile 16 5 18 14 18
aceeași formă 
gramaticală

48 51 44 42 48

același număr de silabe 36 33 46 40 41
aliterația 10 3 8 10 8
consonanța 7 9 14 12 13
aceeași terminație 5 8 18 16 18
asociațiile interne 40 33 44 44 42
asociațiile externe 48 59 46 38 48
reacțiile sonore 1 – 2 4 2
numărul de asociații 100 100 50 50 100
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obiectiv. Cea de‑a doua sută nu mai corespunde, așadar, stării de 
normalitate, ci mai degrabă unui experiment în condiții de distra‑
gere. Dacă, în ciuda acestei situații, comparăm tipul de reacție al 
acestui subiect cu cel al fiicei sale, subiectul 10, regăsim același 
fenomen ca mai devreme, și anume faptul că tipul de reacție al fiicei 
este mai plat decât cel al mamei.

 asociații  asociații
 interne externe
mama 51% 43,5%
fiica 36% 53,5%

Cu această ocazie repetăm că, în ciuda acestei concordanțe, 
fenomenul poate fi pur contingent și, drept urmare, necesită o 
reexaminare urgentă.

Aici dăm în continuare cifrele următorilor trei subiecți: Subiectul 
12 este o doamnă din Nordul Germaniei. Deosebit de surprinzător 
este numărul mare de expresii curente. Distragerea internă a eșuat. 
Distragerea externă arată o evidentă perturbare a atenției. Tipul de 
reacție este obiectiv.

Subiectul 13 a fost foarte încurcat; de aici numărul mare de  
repe tări ale cuvântului‑stimul. Doar distragerea, când cadența 
metro nomului a fost de 100 de bătăi, a reușit într‑o oarecare măsură. 
În concordanță cu afirmațiile de mai sus, trasarea liniilor a fost 
defectuoasă.

Redăm valorile subiectului 14 numai de dragul unei expuneri 
complete. Tipul de reacție este obiectiv. Distragerea internă a fost 
însă defectuoasă. Efectul ei a fost nesigur, deoarece, din pricina 
absenței celei de‑a doua sute de reacții normale, nu avem informații 
despre oscilațiile în limitele normalității. Din motive externe, cea 
de‑a doua sută n‑a putut fi înregistrată.
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Subiectul 11 (mama precedentei)  
foarte inteligentă, instruită, citită, în vârstă de aprox. 56 de ani

Asociații Normal
Calitate specifică

Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

coordonarea 5 4
relația predicativă 56 35
dependența cauzală 2 –
coexistența 4 4
identitatea – 1
formele lingvistico‑motoare 28 50
completarea lexicală 3 4
sonoritatea – –
rima – –
indirecte 1 –
lipsite de sens – –
erorile – 1
repetarea cuvântului‑stimul – –
reacția egocentrică 6 5
perseverația 1 –
repetițiile 5 4
aceeași formă gramaticală 27 34
același număr de silabe 37 41
aliterația 11 3
consonanța 8 14
aceeași terminație 1 10
asociațiile interne 63 39
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asociațiile externe 32 55
reacțiile sonore 3 4
numărul de asociații 96 96

Subiectul 12 în vârstă de aprox. 40 de ani,  
foarte inteligentă, citită

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d
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tă
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Externă
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coordonarea 23 12 15 12 2
relația predicativă 1 6 19 6 8
dependența cauzală 1 1 – – –
coexistența 34 18 18 22 6
identitatea 7 6 9 4 10
formele 
lingvistico‑motoare

34 56 34 52 70

completarea lexicală – – – – –
sonoritatea – – – – –
rima – 1 1 2 2
indirecte – – – – –
lipsite de sens – – – – –
erorile – – 4 – 2
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – – –



Cercetări experimentale

94

reacția egocentrică – – – – –
perseverația 1 – – 2 –
repetițiile 6 5 5 – 2
aceeași formă 
gramaticală

57 92 64 82 56

același număr de 
silabe

50 52 57 56 38

aliterația 5 4 10 – 4
consonanța 16 18 12 20 12
aceeași terminație 25 16 12 18 20
asociațiile interne 25 19 34 18 10
asociațiile externe 75 80 61 78 86
reacțiile sonore – 1 1 2 2
numărul de asociații 100 100 100 50 50

Subiectul 13 în vârstă de aprox. 22 de ani, 
inteligentă, cultură generală

Asociații Normal Distragere

Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

Externă

Calitate specifică 60
 d

e 
 

bă
tă

i d
e 

m
et

ro
no

m

10
0 

de
  

bă
tă

i d
e 

m
et
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m

coordonarea 11 21 22 10
relația predicativă 18 19 20 14
dependența cauzală 5 1 2 –
coexistența 10 10 16 20
identitatea 3 12 16 16
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formele 
lingvistico‑motoare

46 31 14 34

completarea lexicală – 1 – –
sonoritatea – – – –
rima – 1 – –
indirecte – – – –
lipsite de sens – – – –
erorile 6 – 6 –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– 4 4 6

reacția egocentrică – – – –
perseverația – – – –
repetițiile 9 11 4 2
aceeași formă 
gramaticală

61 60 56 68

același număr de 
silabe

43 43 42 42

aliterația 8 3 8 6
consonanța 10 14 8 14
aceeași terminație 11 12 18 16
asociațiile interne 34 41 44 24
asociațiile externe 59 53 46 70
reacțiile sonore – 2 – –
numărul de asociații 100 100 50 50
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Subiectul 14 în vârstă de aprox. 22 de ani, 
inteligență medie, instruită

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

In
te

rn
ă

coordonarea 29 9
relația predicativă 1 10
dependența cauzală – 1
coexistența 31 12
identitatea 2 12
formele lingvistico‑motoare 34 51
completarea lexicală – 1
sonoritatea 2 –
rima 1 2
indirecte – –
lipsite de sens – –
erorile – 2
repetarea cuvântului‑stimul – –
reacția egocentrică – –
perseverația – –
repetițiile 14 1
aceeași formă gramaticală 95 69
același număr de silabe 59 40
aliterația 10 9
consonanța 15 22
aceeași terminație 24 7
asociațiile interne 30 20
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asociațiile externe 67 75
reacțiile sonore 3 3
numărul de asociații 100 100

Rezumat despre grupul de femei instruite

Din păcate, materialul adunat în acest grup este cam dezechilibrat 
în ceea ce privește raporturile cantitative. În schimb, raporturile 
lingvistice sunt foarte echilibrate, de vreme ce la 14 subiecți le revine 
doar o persoană din nordul Germaniei; toate celelalte, care se ex‑
primă de obicei în dialect, sunt din Elveția. În general, nivelul cultu‑
ral este destul de ridicat; doi dintre subiecți au instruire academică. 
Șase subiecți stăpânesc, pe lângă limba maternă, încă una sau două 
limbi. Zece subiecți au lecturi relativ bogate. În cazul a zece subiecți 
au fost efectuate experimente vizând distragerea; în cinci dintre 
acestea s‑au realizat distrageri externe și interne, în două cazuri au 
fost numai distrageri interne, iar în trei cazuri doar distra geri exter‑
ne. Distragerea externă a constituit un real succes în patru cazuri, iar 
cea internă în trei cazuri. Un succes parțial au avut un caz de distra‑
gere internă și unul de distragere externă.

Distragerea a eșuat în patru cazuri, trei dintre acestea fiind tipuri 
predicative pronunțate. (Toate tipurile predicative care au participat 
efectiv la experimentele vizând distragerea au manifestat un feno‑
men de distragere mult mai redus decât ceilalți subiecți.) La trei 
dintre cei șase subiecți în vârstă de peste 30 de ani, asociațiile interne 
au fost preponderente, în medie, în raport cu cele externe, iar dintre 
cei opt subiecți sub 30 de ani doar unul a manifestat o preponderență 
a asociațiilor interne față de cele externe.
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2. Bărbați instruiți
9 subiecți cu 3 793 asociații

Subiectul 1. La acest subiect, reacțiile au fost înregistrate în patru 
stări diferite de perturbare a atenției: în starea de distragere internă 
și în cea de distragere externă, de oboseală și de somnolență matinală 
consecutivă trezirii. Tipul de reacție este foarte plat, așa cum o arată 
raportul de 15/78 și 29/65 dintre asociațiile interne și cele externe. 
Reacțiile relevă un caracter foarte obiectiv, aproape exclusiv lingvis‑
tic. Experimentele în condiții de distragere nu modifică substanțial 
raportul dintre asociațiile interne și cele externe; în schimb, progresia 
reacțiilor sonore ilustrează creșterea perturbării atenției, care atinge 
punctul ei maxim în cel de‑al doilea experiment în condiții de distra‑
gere externă. Oboseala, care în acest caz nu este totuși într‑un grad 
foarte ridicat, nu relevă o modificare a tipului. O perturbare a aten‑
ției, care depășește cu mult efectul celei de‑a doua distrageri externe, 
se manifestă însă prin starea de somnolență. În special după o acti‑
vitate intelectuală în timpul nopții, subiectul are o puternică somno‑
lență matinală și cu greu poate fi trezit cu desăvârșire. Aceste reacții 
au fost înregistrate în timp ce subiectul era întins în pat și tocmai 
fusese trezit cu delicatețe. Subiectul primise informații prealabile 
despre desfășurarea experimentului. Cele două experimente au fost 
efectuate în două zile diferite, la distanță de vreo săptămână. Așa 
cum o arată cifrele, tipul este excesiv de plat. Reacțiile sonore sunt 
extraordinar de numeroase; printre ele, mai ales rimele. Valorile 
numerice ale legăturilor lingvistice sunt foarte ridicate. Imaginea 
acestui mod de reacție arată, ca să spunem așa, o izolare completă a 
reacției la cele mai primitive mecanisme lingvistice. La acest subiect, 
oboseala este total exclusă; este vorba doar despre o scădere a atenției 
active, corespunzătoare încetării asociațiilor în starea de somn. 
Conform cunoștințelor noastre, atenția a dispărut complet în timpul 
somnului. Dacă am reuși să facem să reacționeze o persoană care 
doarme (nu pe un somnambul care doarme), singurul rezultat ar fi, 
probabil, niște asociații sonore. După părerea noastră, o concentrare 
absolută, de neabătut, a atenției spre interior ar trebui să aibă același 
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Subiectul 1 inteligent, 
foarte instruit, 28 de ani

Asociații Normal Distragere

O
bo

se
al

ă

Somno‑
lență

Calitate specifică

Pr
im

a 
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tă

A
 d

ou
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In
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ă

Externă

Pa
rt

ea
 I

Pa
rt

ea
 a

 II
‑a

Pa
rt

ea
 I

Pa
rt

ea
 a

 II
‑a

coordonarea 9 13 4 10 12 10,2 2 –
relația predicativă 6 16 19 10 4 10,2 5 2
dependența 
cauzală

– – – – – – – 1

coexistența 18 5 6 8 4 14,1 14 6
identitatea 6 8 5 10 2 2,5 5 2
formele lingvis‑
tico‑motoare

54 52 56 46 54 53,8 40 51

completarea 
lexicală

1 – 8 4 12 2,5 2 2

sonoritatea – – 2 6 2 – 4 5
rima 4 4 1 2 8 2,5 20 21
indirecte 2 2 1 2 4 – 2 2
lipsite de sens – – – 2 – 3,8 – –
erorile – – – – – – – –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – – – – – –

reacția 
egocentrică

1 – 3 – – – – –

perseverația – – 2 2 – 2 4 –
repetițiile 5 5 2 6 2 6 9 2
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rezultat. Ne aflăm în postura fericită de a putea prezenta un caz 
elocvent și în această privință.

Este vorba despre un subiect N., care era grav zguduit de afecte 
neobișnuite. În exterior, el manifesta, ca simptom esențial, o lipsă 
aproape totală a capacității de concentrare. El ascundea cauza 
afectelor sale. În timpul experimentului, căruia subiectul i s‑a supus 
din interes științific, el a produs cu precădere sunete și rime, alături 
de câteva reacții inexplicabile (lipsite de sens?).

Am compara acest caz cu un experiment în condiții de distragere 
internă, desfășurat pe durata mai multor zile. Atenția este captată 
complet de complexul intern, accentuat afectiv52, de care aceasta nu 
se mai poate desprinde, ignorând astfel alte evenimente mai mult sau 
mai puțin importante. Așadar, atenția este anormal de redusă pentru 
tot ce nu privește acest complex. Desigur, ne ferim să apreciem în ce 
măsură acest blocaj este mai mult sau mai puțin conștient. Potrivit 
declarațiilor subiectului, la începutul experimentului i‑au plutit prin 

52 Denumim „complex accentuat afectiv“ totalitatea reprezentărilor care se referă 
la un anumit eveniment accentuat afectiv. În continuare vom folosi mereu 
termenul de „complex“ în acest sens.
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aceeași formă 
gramaticală

73 47 47 54 46 63 59 60

același număr de 
silabe

53 45 49 46 42 44 61 58

aliterația 7 6 5 10 4 4 17 9
consonanța 15 23 16 24 20 5 32 36
aceeași terminație 19 15 9 18 18 14 33 36
asociațiile interne 15 29 23 20 16 20,4 7 3
asociațiile externe 78 65 67 64 60 70,4 59 59
reacțiile sonore 5 4 11 12 22 5 27 32
numărul de 
asociații

100 100 100 50 50 78 78 78
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fața ochilor anumite reprezentări viu accentuate, aferente complexu‑
lui, pe care el a încercat să le refuleze permanent, deoarece se temea 
că reacțiile sale ar putea să le dea de gol. Începând din a doua treime 
a experimentului, în conștiință n‑a mai persistat decât accentul 
afectiv al complexului, fără evidentele reprezentări aferente. Subiec‑
tului nu i‑au mai venit imediat în minte decât sunete. În general, 
cuvintele‑stimul l‑au surprins doar prin sonoritate, și nici odată  
prin sens.

Aceste observații dovedesc cât se poate de clar dependența reac‑
ției sonore — în genere, a tipului de reacție plat — de perturbarea 
atenției. Cum trebuie să explicăm însă acest tip anormal de plat? Este 
vorba despre un subiect instruit, psihologic vorbind, care a mani‑
festat cel mai mare interes pentru experiment. Tipul de reacție plat 
ar putea avea legătură cu faptul că multe persoane instruite consideră 
că experimentul este, bineînțeles, lingvistic și se străduiesc — prin 
menținerea unei excitații verbale continue — să atașeze cuvântu‑
lui‑stimul primul cuvânt care le vine în minte, fără a insista și asupra 
sensului cuvântului‑stimul, întrucât ele își dau oricum seama numai‑
decât că unui cuvânt‑stimul izolat cu greu îi poate fi inerentă vreo 
semnificație aparte. Astfel ne explicăm prevalența puternică a legă‑
turilor lingvistice și sonore. Toți subiecții care se lasă influențați mai 
mult de semnificație decât de cuvânt pur și simplu fac, mai curând, 
asociații interne. Accepțiunea cuvântului‑stimul diferă de la o per‑
soană la alta. Conform experienței noastre, există, în principal, două 
tipuri: 1. subiectul se străduiește să aprecieze just sensul, în modul 
cel mai obiectiv cu putință, și, drept urmare, construiește la nivelul 
reacției o conexiune generală sau particulară, cu o semnificație 
obiectivă; de cele mai multe ori, reacția este o relație de coordonare; 
2. subiectul se străduiește să precizeze obiectul denumit de cuvân‑
tul‑stimul, obiect pe care el și‑l reprezintă cât se poate de clar. El spune 
ceva despre cuvântul‑stimul, folosind pentru aceasta forma unui 
predicat. De aceea, reacția este cel mai adesea o relație predicativă.

În aceste condiții, tipul de reacție plat al anumitor persoane 
instruite nu trebuie privit drept consecința vreunei perturbări a aten‑
ției, ci drept un „fenomen de atitudine“ (Bleuler). Prin conceptul 
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„fenomen de atitudine“ înțelegem, ca și Bleuler, realizarea unui tip 
de reacție aparent anormal prin preferința voluntară pentru un 
anumit mod de reacție. Trebuie să reliefăm însă că acest mod nu este 
ales la întâmplare, ci este motivat de o particularitate psihologică a 
subiectului. Cu cât este mai intensă predispoziția pentru manifestarea 
sonoră a cuvântului‑stimul, cu atât mai aplatizat are să fie tipul de 
reacție, căci datorită atenției special direcționate astfel, se vor accen‑
tua și vor fi scoase în evidență cu atât mai puternic asociațiile pri‑
mitive refulate în actul de vorbire normal. Dacă ne uităm la statistica 
experimentului, putem vedea o imagine absolut paradoxală, pe care 
o vom înțelege numai pe baza condițiilor descrise mai sus. Cazul 
următor (2) va ilustra această posibilitate:

Subiectul 2. La acest subiect regăsim un tip de reacție surprinzător 
de plat în starea de normalitate, fapt ilustrat îndeosebi prin numărul 
mare de reacții sonore. Aplatizarea se intensifică substanțial în timpul 
experimentului în condiții de distragere internă; în schimb, în timpul 
experimentului în condiții de distragere externă, survine o „corec‑
tare“ surprinzătoare a reacției, prin faptul că numărul aso ciațiilor 
interne îl depășește cu mult pe cel înregistrat în starea de normalitate. 
Într‑o manieră foarte clară, această „corectare“ este demonstrată de 
faptul că reacțiile sonore descresc și, până la urmă, dispar.

Acest rezultat ciudat și singular în cadrul experimentelor noastre 
necesită o analiză. Când am discutat despre subiectul 4 din grupul 
femeilor instruite, am trimis deja la subiectul de față. Subiectul 4 din 
grupul femeilor instruite oferea o imagine similară; atunci am pre‑
supus un afect refulat drept cauză a tipului de reacție plat. Trimitem 
și la judicioasa constatare pe care am citat‑o mai sus, când am 
analizat subiectul 1 din grupul bărbaților instruiți. Afectul proaspăt, 
foarte puternic, ce l‑a acaparat cu totul pe subiectul N., invocat 
atunci, a fost cauza directă pentru apariția unor reacții preponderent 
sonore. În acel caz, afectul a fost refulat, deoarece nu s‑a manifestat 
direct în reacție, ci doar în mod indirect, prin disiparea atenției.  
O situație psihologică asemănătoare trebuie admisă și pentru subiec‑
tul 4 din grupul femeilor instruite și astfel trebuie explicat tipul plat. 
Faptul că subiectul 4 din grupul femeilor instruite și subiectul 2 din 
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Subiectul 2 inteligent,  
foarte instruit, 47 de ani

Asociații Normal Distragere

O
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Calitate specifică
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Externă
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coordonarea 16 15 12 20 20 10,2
relația predicativă 6 5 6 12 2 8
dependența 
cauzală

– – – 4 2 –

coexistența 4 6 8 14 8 5
identitatea 6 8 2 10 10 6
formele lingvis‑
tico‑motoare

51 45 38 28 58 38

completarea 
lexicală

2 1 – – – 2

sonoritatea 8 10 24 6 – 24
rima 1 3 – – – 2
indirecte 6 6 10 4 – 1
fără sens – 1 – – – –
erorile – – – – – –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – 2 – –

reacția egocentrică – – – – – 5
perseverația 1 1 – – – –
repetițiile 3 13 8 4 6 10
aceeași formă 
gramaticală

75 63 62 70 74 58
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grupul bărbaților instruiți prezintă același tip este, pesemne, o sim‑
plă coincidență.

Probabil că afectul este complet exclus în cazul subiectului 2. Ca 
atare, trebuie să căutăm o altă cauză a tipului plat: o găsim în 
fenomenul de atitudine. Psihologic vorbind, subiectul 2 este total 
instruit, dispunând în plus de o extraordinară capacitate de 
concentrare. De la bun început, subiectul și‑a îndreptat toată atenția 
către manifestarea sonoră a cuvântului‑stimul și, drept urmare, a 
reprodus mereu primele asociații care îi veneau în minte. Or, ele nu 
pot fi altele decât asociațiile lingvistice și sonore primitive, dacă 
ipotezele noastre privitoare la asociațiile din proximitatea percepției 
cuvântului‑stimul sunt cât de cât corecte. Astfel se explică în mod 
firesc tipul anormal de plat din cadrul experimentului realizat în 
condițiile de normalitate.

Aplatizarea crește în timpul experimentului în condiții de distra‑
gere internă. Subiectul a efectuat acest experiment într‑un mod exem‑
plar; concentrarea asupra fenomenului de distragere a fost excelentă, 
ca și relatarea sa cu privire la experiment. De aceea, nu avem absolut 
niciun motiv să nu presupunem în acest caz o per turbare a atenției; 
în consecință, tipul plat din acest experiment poate fi pus pe seama 
unei scăderi a atenției; așadar, perturbarea atenției are o altă origine 
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același număr  
de silabe

48 37 42 48 56 41

aliterația 25 22 38 16 6 28
consonanța 25 23 38 24 16 23
aceeași terminație 14 12 10 10 12 10
asociațiile interne 22 20 18 36 24 18
asociațiile externe 61 59 48 52 76 49
reacțiile sonore 11 14 24 6 – 28
numărul de 
asociații

100 100 50 50 50 78
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decât cea din experimentul efectuat în condiții de normalitate, când 
putem vorbi despre un fenomen de atitudine.

La majoritatea subiecților, distragerea externă acționează ca un 
factor perturbator asupra atenției, producând o aplatizare; în cazul 
de față, efectul pare să fie opus. Starea de normalitate a acestui caz se 
caracterizează prin fenomenul de atitudine; atenția se îndreaptă 
exclusiv spre elementul lingvistic. Această atitudine este perturbată 
apoi de distragerea externă, iar subiectul intră într‑o altă relație cu 
cuvântul‑stimul. Observația orientată exclusiv spre manifestarea 
sonoră este perturbată, împiedicând astfel manifestarea asociațiilor 
primitive imediate. Ori de câte ori asociațiile reprimate în condiții 
normale recad în refulare, trebuie să apară asociațiile imediat urmă‑
toare, condiționate de sensul cuvântului‑stimul; astfel, numărul 
reacțiilor sonore trebuie să scadă și, în schimb, să crească numărul 
asociațiilor interne. Acesta este și cazul de față.

Valorile stării de oboseală vădesc o concordanță ciudată cu cele 
ale distragerii interne. Dacă ne luăm după cum arăta persoana, am 
putea pune diagnosticul de oboseală destul de severă. Dar în reali‑
tate, n‑a fost cazul. Oboseala n‑a fost deloc excesivă, ci doar relativ 
ușoară, manifestată seara; potrivit declarațiilor subiectului, ea nu a 
influențat perceptibil reacția subiectivă.

Și în acest caz este vorba despre un fenomen de atitudine, iar nu 
despre o perturbare a atenției. Faptul că atitudinea a fost aparent mai 
intensă în această situație poate fi dedus din împrejurarea că 
subiectul, ca moteur, a fost destul de excitat din punct de vedere mo‑
tor când a fost cam obosit. La excitația motoare generală contribuie, 
firește, și mobilitatea verbală, atunci când aparatul lingvistic 
reacționează foarte ușor la stimulii corespunzători. În cazul de față, 
această situație va fi venit în întâmpinarea acelei atitudini speciale 
din care a trebuit să rezulte apoi, în mod firesc, un număr sporit de 
asocieri pur mecanice.

După cum ne putem aștepta, fără îndoială, în cazul unui aseme‑
nea tip, factorul personal și subiectiv, cu minime excepții, scade în 
importanță în ceea ce privește calitatea reacțiilor.
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Subiectul 3. Tipul de reacție este destul de plat. Predicatele ies în 
evidență foarte pregnant la asocierile interne. Aproape fără excepție, 
predicatele au un caracter obiectiv. Așa cum arată numărul de reacții 
egocentrice, factorii subiectivi se remarcă relativ puțin la nivelul 
reacțiilor. Întrucât însă tipurile predicative vădesc anumite conste‑
lații accentuate afectiv, se poate remarca și aici un mic complex 
accen tuat afectiv la nivelul reacțiilor. Experimentul a fost efectuat 
într‑o zi foarte călduroasă: printre repetiții întâlnim de câte două ori 
cuvintele zăpadă și a transpira. În afară de ele, se găsesc următoarele 
perseverații:

1. sobă cald
2. a se plimba fierbinte
3. (– –)
4. apă a face baie
5. a dansa transpiră

Subiectul 4 nu are o dispoziție prea bună în timpul experimentului 
în condiții de normalitate. Experimentul în condiții de distragere 
externă nu a putut fi efectuat din cauza îmbolnăvirii subiectului. 
Cele 100 de asociații de la rubrica „Oboseală“ au fost înregistrate 
după o noapte de nesomn, plină de evenimente.

Distragerea internă și oboseala demonstrează o concordanță 
surprinzătoare: diminuarea asociațiilor interne, creșterea celor exter‑
ne, în special a asociațiilor sonore și a completărilor lexicale în mo‑
dul cel mai evident, înmulțirea „aceluiași număr de silabe“, pe când 
cifrele pentru aceeași formă gramaticală rămân destul de puțin 
influențate. În prima sută a asociațiilor în condiții de normalitate, 
asociațiile interne le domină pe cele externe (47/43), iar în a doua 
sută raportul se inversează (30/59). Creșterea permanentă a com‑
pletărilor lexicale și a asocierilor sonore în condiții de distragere 
internă se vede destul de bine, dacă le numărăm separat în fiecare 
treime a celor 100 de asociații. Găsim în 
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Subiectul 3 inteligent, 
în vârstă de aprox. 26 de ani

Asociații Normal

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

coordonarea 9 9
relația predicativă 23 26
dependența cauzală – –
coexistența 21 5
identitatea – 10
formele lingvistico‑motoare 41 41
completarea lexicală 2 4
sonoritatea – –
rima – 2
indirecte 2 2
lipsite de sens – –
erorile 2 1
repetarea cuvântului‑stimul – –
reacția egocentrică 3 3
perseverația 5 –
repetițiile 9 5
aceeași formă gramaticală 44 49
același număr de silabe 44 46

prima treime: 2 completări lexicale și 6 asocieri sonore
a doua treime: 5 completări lexicale și 7 asocieri sonore
a treia treime: 9 completări lexicale și 9 asocieri sonore
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Subiectul 4  
medic, 36 de ani

Asociații Normal
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ăCalitate specifică
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a 
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coordonarea 24 14 7 4
relația predicativă 23 13 11 –
dependența cauzală – 3 – –
coexistența 15 12 5 9
identitatea – 8 – –
forme lingvistico‑motoare 28 39 31 20
completarea lexicală 1 – 16 16
sonoritatea 2 4 20 27
rima – – 2 8
indirecte 7 6 7 8
lipsite de sens – 1 1 1
erorile – – – –
repetarea cuvântului‑stimul – – – –

aliterația 6 4
consonanța 14 9
aceeași terminație 2 13
asociațiile interne 32 35
asociațiile externe 62 56
reacțiile sonore 2 6
numărul de asociații 100 100
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Predicatele scad deja în cea de‑a doua sută a asociațiilor în con‑
diții de normalitate, dar și mai mult în condiții de distragere internă, 
și dispar complet în starea de oboseală. Rimele se impun abia în 
starea de oboseală; în condiții de distragere internă găsim doar  
două rime și niciuna când experimentul se desfășoară în condiții de 
normalitate.

Constelații și complexe

La subiectul 4 descoperim un număr relativ mare de asociații ce 
nu pot fi explicate decât pe baza evenimentelor individuale din 
ultima perioadă și din prezent; de exemplu: inel–grădina secției;  
pe vremea când s‑au făcut experimentele, se descoperise în grădina 
spitalului unde lucra subiectul un inel de aur al cărui posesor tre‑
buia găsit.

Sau, de exemplu: haine–Stapfer; Stapfer, un pacient pe care 
colegul respectiv trebuia să‑l îngrijească, l‑a neliniștit grozav prin 
faptul că, de pildă, și‑a comandat niște haine și după aceea avea 
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reacția egocentrică 1 1 – –
perseverația 3 – 1 2
repetițiile 2 – – –
aceeași formă gramaticală 42 57 45 47
același număr de silabe 33 30 47 53
aliterația 15 22 32 26
consonanța 18 27 41 39
aceeași terminație 6 11 6 21
asociații interne 47 30 18 4
asociații externe 43 59 36 29
reacții sonore 3 4 38 58
număr de asociații 100 100 100 100
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mereu de obiectat câte ceva și până la urmă nu mai voia să le poarte; 
apoi au fost multe neplăceri cu croitorul și cu alți furnizori.

Sau, de exemplu: creion–KohiNoor; colegul s‑a familiarizat  
abia în timpul experimentului cu calitățile acestui sortiment de 
creioane.

Sau, de exemplu: ucigaş–comerciant (în germ.: „Kaufmann“); în 
timpul experimentului, colegul trebuia să expertizeze o persoană 
numită Kaufmann, care la beție comisese o crimă.

Acest tip de asociații sunt condiționate de constelații clare 
(Ziehen), fiindcă se referă la evenimente subiective relativ noi, 
even tual accentuate afectiv.53

La unii subiecți (de pildă, la subiecții 2 și 4 din grupul femeilor 
neinstruite) nu găsim absolut nicio asociație de acest tip sau doar 
foarte puține. Astfel de indivizi reacționează complet obiectiv și nu 
trădează, ca să spunem așa, nimic personal în fiecare asociație în 
parte. Ei asociază, de exemplu: râu–fluviu; elev–fată; masă–podea; 
lampă–gaz; munte–vale; a săruta–a râde; a jefui–a captura; a bate — 
a muşca; închisoare–pedeapsă etc.

Și alți subiecți fac, ce‑i drept, asociații obiective, dar din când în 
când întâlnim printre acestea unele care, în ciuda obiectivității lor, 
ne permit să tragem o concluzie asupra subiectului, fără a‑i trăda 
însă câtuși de puțin personalitatea lăuntrică. De exemplu, din 
asociațiile reunite mai jos nu este greu să deducem că este vorba 
despre un infirmier (subiectul 4 din grupul bărbaților neinstruiți):  
a aduce–a alerga; a mirosi urât–aer viciat; a face cunoscut–raport; 
închisoare–azil de bătrâni; bolnav–melancolic; mers–a alerga; liber
tate–destindere; trezire–a bea sau luciditate etc.

Totuși, constelația joacă încă un rol prea indirect în aceste aso‑
ciații.

53 Știm, firește, că nicio reacție nu este întâmplătoare, ci fiecare, până și cea mai 
obiectivă, este condiționată de constelații bine determinate. Dar este o mare 
diferență dacă, de exemplu, cuvântul ucigaş este asociat cu Meier, iar prin 
acesta este avut în vedere un asasin anume, sau dacă ucigaş este asociat cu 
criminal, ceea ce exprimă un concept general. Vrem să relevăm această dife‑
rență prin termenul special de „constelație“.
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Apoi vin subiecți, respectiv asociații, la care, deși nu remarcăm 
neapărat niște constelații momentane, apar totuși pregnant niște 
evenimente individuale. De exemplu (subiectul 5 din grupul 
bărbaților instruiți):

lac (See) Untersee (subiectul a fost uneori la locul cu acest nume)
tată tată mare (subiectul mai are un bunic în viață)
munte Glärnisch (subiectul a fost cândva pe acel munte, fără ca 
 excursia să însemne ceva anume pentru el)
păr loțiune de păr (subiectul prepară din când în când într‑o 
 farmacie loțiune de păr pentru pacienți)
dulce (süβ) Süβkind (numele propriu al unui om destul de indiferent 
 pentru subiect)
cartof culturi de tutun (amintire întâmplătoare din călătoria pe 
 ruta Basel–Heidelberg)
cafea Brazilia (subiectul a băut de câteva ori cafea braziliană).

În principal, aici este vorba, așadar, despre reminiscențe subiec tive.
Dacă facem un pas mai departe, dăm peste constelațiile pro‑

priu‑zise, pe care le‑am menționat prima dată la subiectul 4 din 
grupul bărbaților instruiți. Indivizii cu multe constelații au de obicei 
și o mulțime de reminiscențe (de exemplu, subiecții 4 și 5 din grupul 
bărbaților instruiți).

Un grup specific de constelații apare la unii indivizi sub influența 
mediului înconjurător din momentul experimentului. Atunci, 
cuvintele‑reacție: covor, flori, călimară, calendar, cărți, toc, peisaj, 
telefon, tapet, perdea, oglindă, sofa etc. se referă, de obicei, la res‑
pectivele obiecte aflate în camera unde a avut loc experimentul, 
chiar dacă ele sunt asociate unui cuvânt‑stimul perfect adecvat; 
totodată, subiectul nu trebuie să le vadă neapărat sau măcar să știe 
că obiectele respective se găsesc în camera aceea (vezi subiectul 2 din 
grupul femeilor neinstruite).
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Din patologie — în cazul „stupidității“ normale, debile și isteri ce — 
ne sunt cunoscute cazuri foarte evidente ale acestui tip de asociație.54

Dacă prin cuvântul‑stimul este provocată o reprezentare subiec‑
tivă, accentuată afectiv, împreună cu reacția corespunzătoare, ne 
aflăm în fața unui tip special de asociații constelate, cele egocentrice 
(mai multe despre aceste asociații, în prima parte a lucrării noastre). 
La subiectul 4 nu întâlnim decât puține asociații egocentrice; de 
exemplu, pian–groaznic (subiectul are mult de suferit din cauza 
zdrăngănelii unei vecine nu tocmai dăruite muzical). Sau, de exem‑
plu: a lenevi–măreț; caracterul egocentric al acestei reacții este de 
înțeles, fără discuție, pentru un om foarte ocupat, care așteaptă cu 
bucurie apropierea vacanței.

În unele cazuri, reacția egocentrică poate fi reprezentată direct 
prin absența unei reacții sau printr‑o eroare (vezi definiția din prima 
parte a lucrării). Nu în sensul că n‑ar surveni absolut nicio reacție, 
dar, printr‑o inhibiție conștientă sau inconștientă, nu se ajunge la 
exprimarea unui cuvânt‑reacție. Probabil, nu toate erorile au această 
origine, ci majoritatea.

Erori fac, de pildă, fetele când aud cuvinte‑stimul care au tan‑
gență cu domeniul sexual; de exemplu, când aud: a iubi, a săruta,  
a mângâia, a alege, fidelitate etc. Ce‑i drept, deseori nu se ajunge la 
„eroare“, însă asociația a iubi–frate, de exemplu, necesită un timp de 
reacție relativ lung, iar atunci, dacă are ceva experiență, experi‑
mentatorul își dă seama numaidecât cine s‑a ascuns în spatele fra‑
telui demn de încredere.

În cazul subiectului 5 din grupul bărbaților instruiți, asociațiile

nuntă nenorocire
a săruta niciodată

au, printre altele, o semnificație complet analoagă; subiectul se afla 
pe atunci sub influența unui sentiment de mare îngrijorare.

54 Cf. Jung, „Despre simularea tulburării psihice“ (1903) [în idem, Opere com
plete, vol. 1, Psihologia fenomenelor oculte, Ed. Trei, București, 2015]. 
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Atunci, la un individ poate să apară în prim‑plan un complex de 
reprezentări accentuat afectiv, cu un efect atât de profund, încât să 
se formeze o întreagă mulțime de constelații, erori și reacții cu timp 
de reacție lung, toate referindu‑se la respectivul complex de repre‑
zentări. Subiecții 5, 6, 7 și 8 din grupul bărbaților instruiți ne vor da 
ocazia să revenim la această formă specială de constelații, conste‑
lațiile complexului; majoritatea complexelor ce s‑au impus până 
acum în experimentele ce vizează asociațiile se referă la sexualitatea 
directă sau transpusă. Când vom prelucra asociațiile istericilor, vom 
reveni la efectul complexelor.

La subiectul 4 din acest grup, alături de multe reminiscențe, se 
pot dovedi 15 constelații în prima sută a asociațiilor produse în sta‑
rea de normalitate, 4 în cea de‑a doua sută, una în condiții de distra‑
gere internă și 12 în starea de oboseală. Deseori, în asociațiile făcute 
în condiții de normalitate este vorba despre numele anumitor per‑
soane; de exemplu, al pacienților reamintiți de cuvântul‑stimul, ca: 
haine–Stapfer, îngrijitor–Baum (Baum este aici numele unui anumit 
îngrijitor, deci nu se referă la substantivul Baum — „copac“), Zahn 
(„dinte“)–Göschenen (subiectul a discutat despre poetul Zahn în 
localitatea Göschenen).

Și în cazul subiectului 5 din acest grup constelația se exprimă 
adesea prin nume proprii. În starea de oboseală, dacă la subiectul 4 
din grupul bărbați instruiți numărul constelațiilor crește, în cazul de 
față acestea constau aproape întotdeauna în faptul că reacția este tot un 
nume propriu, dar unul asociat concomitent cu cuvântul‑stimul numai 
datorită unei asemănări sonore. De pildă, legăturii interne dintre 
haine și Stapfer i se opune asociația pur sonoră ştafetă–Stapfer.

Drept „oboseală“ a fost socotită starea în care s‑a aflat subiectul 
seara la ora zece, după o zi de muncă intensă.

Raportul dintre asociațiile interne și cele externe nu este univoc 
în diferite experimente. Maximul celor externe (61%) îl întâlnim în 
starea de oboseală; totuși, este puțin mai mare decât numărul aso‑
ciațiilor din prima sută produse în condiții de normalitate (57%). 
Acestui maxim al asociațiilor externe îi corespunde un minim de 
asociații sonore.
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Distragerea internă se dovedește mai puternică decât cea externă. 
Primele 50 de asociații produse în condiții de distragere externă au 
fost înregistrate cu 60 de bătăi de metronom; următoarele 50 de aso‑
ciații, cu 100 de bătăi, iar ultimele 85, cu 108 bătăi. Distragerii interne 
îi corespund cifre maxime la rubricile: asociații sonore, același nu‑
măr de silabe, aceeași formă gramaticală, aliterația și consonanța.

În condiții de distragere externă, asociațiile sonore se reduc 
progresiv, iar cele indirecte cresc progresiv, un raport pe care‑l în‑
tâlnim, în mod frecvent, în experimentele în condiții de distragere. 
În ultima treime a experimentului privind distragerea internă, 
subiectul a devenit mai indiferent, parcă hipnoid. Numărul și 
intensitatea reprezentărilor vizuale apărute concomitent au scăzut, 
în timp ce asociațiile sonore s‑au înmulțit după cum urmează:

prima treime: 3 asociații sonore
a doua treime: 6 asociații sonore
a treia treime: 18 asociații sonore.

Numărul perseverațiilor a oscilat în limitele constatate în mod 
normal. Menționăm ca exemple:

credință jurământ mincinos
o dată fidel

Producerea acestor perseverații în limba germană se explică de 
la sine: fidel este, pe de o parte, o asociație sonoră cu francezul fidèle, 
ultimul fiind, la rându‑i, traducerea lui credincios. Alt caz:

fructe Thurgau
fals Falk

Familia își procură fructele din localitatea Thurgau, și anume de 
la un domn Falk. Falk este o asociație sonoră cu al doilea cuvânt‑sti‑
mul și formează o relație de coexistență cu primul cuvânt‑stimul.  
Alt exemplu:

203

204

205



I. Cercetări experimentale referitoare la asociațiilor oamenilor sănătoși

115

Subiectul 5  
medic, 25 de ani

Asociații Normal Distragere

O
bo

se
al

ă

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

In
te

rn
ă

Externă
60 100 108

bătăi de 
metronom

coordonarea 19 27 11 20 20 – 20
relația 
predicativă

9 20 10 12 6 10 13

dependența 
cauzală

– 1 2 – – 2 1

coexistența 11 13 8 2 2 6 5
identitatea 5 10 7 – 2 12 6
formele lingvis‑
tico‑motoare

41 17 30 34 32 40 50

completarea 
lexicală

3 – – – 2 1 1

sonoritatea 6 6 27 20 14 5 1
rima – – 1 – – 1 –
indirecte 6 5 6 12 12 18 –
lipsite de sens – 1 1 – 10 – 1
erorile – – – – – – –
repetarea cuvân‑
tului‑stimul

– – – – – – –

reacția 
egocentrică

– – 2 2 8 – –

perseverația – 4 – 2 2 – 1
repetițiile 3 2 3 4 8 21 8
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a iubi Stern („stea“)
fiu Isaac

Stern se numește o tânără doamnă evreică. Isaac, fiul lui Avraam, 
este o asociație destul de curentă, dacă nu chiar o obișnuință 
lingvistică. Asociația cu Stern este una internă. Alt caz:

alt („bătrân“) Uchtspringe
Freiheit („libertate“) lângă Altmann

Așa cum se știe, dl Alt este directorul de la Uchtspringe55. Freiheit 
se numește un vârf situat în apropiere de Altmann, din regiunea 
Säntis. Este vorba deci despre o perseverație de natură pur externă.

55 [Instituție psihiatrică din Saxonia, cunoscută pentru metodele sale progresiste.]

aceeași formă 
gramaticală

60 59 66 52 52 50 50

același număr  
de silabe

28 27 50 46 46 36 37

aliterația 14 14 38 36 18 15 8
consonanța 30 23 43 28 30 20 20
aceeași 
terminație

11 9 11 4 4 9 6

asociațiile 
interne

28 48 23 32 26 12 34

asociațiile 
externe

57 40 45 36 36 58 61

reacțiile sonore 9 6 28 20 16 7 2
numărul de 
asociații

100 100 100 50 50 85 78
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În condiții de distragere internă găsim la subiectul nostru un 
exemplu de perseverație continuă a reprezentărilor vizuale apărute 
concomitent cu reacția. Cuvintele‑reacție sunt asociate doar sonor 
cu cuvintele‑stimul:

malț smălțuit vizual: fabrică de bere
înalt asfalt vizual: un butoi cu malț
izvor casa „La izvor“ vizual: în acel loc unde se simțea 
  permanent un puternic miros de 
  malț, subiectul a văzut deseori, în 
  tinerețe, căruțe care transportau malț

După prima reacție: malț–smălțuit, subiectul n‑a mai putut să 
repete propriul cuvânt‑reacție — îl uitase; în timpul asocierii, atenția 
a fost îndreptată mult mai mult spre asociația vizuală decât spre reac‑
ția lingvistică. Această uitare a cuvântului‑stimul sau a cuvântu‑
lui‑reac ție o întâlnim mult mai frecvent, din motive asemănătoare, 
în cazurile patologice de stupiditate emoțională și isterie.

Fenomenele specifice complexului și inconștientul

Când parcurgem asociațiile subiecților noștri, dăm — ce‑i drept, 
doar dacă suntem avizați — peste fenomenele specifice complexului, 
care sunt foarte importante la indivizii normali ca termen de 
comparație cu patologicul, unde complexele joacă un rol însemnat. 
Din păcate, nu am măsurat timpii de reacție în cazul subiectului 5, 
care ne‑a furnizat materialul folosit acum.

Materialul utilizat aici nu provine doar din experimentele la care 
am recurs de altminteri pentru lucrarea noastră în cazul subiectului 
5, ci și din altele anterioare. Au fost înregistrate:

pe 17.09 78 de asociații fără stare de oboseală 
  (nevalorificate în lucrare) 
pe 27.12 78 de asociații fără stare de oboseală 
  (la fel)
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pe 27.12 alte  78 de asociații în condiții de oboseală 
  (valorificate în lucrare)
pe 22.02 în anul următor 156 de asociații în condiții de
               oboseală (nevalorificate)
pe 19.08 200 de asociații fără stare de oboseală 
  (valorificate) 
pe 19.08 100 de asociații în condiții de distragere 
  internă
pe 25.08 185 de asociații în condiții de distragere 
  externă

În perioada în care s‑au desfășurat toate experimentele, subiectul 
avea sentimente deosebite față de o tânără doamnă. Pentru a înțelege 
experimentele, trebuie să mai amintim faptul că tânărul încă nu 
depășise complet momentul unor conflicte lăuntrice și, fiindcă avea 
o educație creștină severă, îi dădea multă bătaie de cap înclinația lui 
spre o israelită. S‑o numim Alice Stern; un nume verosimil, în 
măsura în care acest lucru e necesar pentru experiment. În cadrul 
experimentului din 17.09 am descoperit următoarele constelații ale 
complexului, pe care le‑am rezumat aici:

1. nuntă nenorocire
2. vino! vino cu mine! (1)
3. a suferi ah, Doamne, da!
4. jale cine în nopți de jale pline56

5. a săruta niciodată
6. joc jocuri frumoase juca‑voi cu tine (2)57

7. sofa un anumit șezlong (din salonul doamnei respective)
8. a iubi e inutil

56 [În germană, este redat un vers din poezia Harfistul a lui Goethe. Traducerea  
a fost preluată din J.W. Goethe, Opere alese, vol. 1, Poezii, RAO, București, 
2013, p. 97 — n.red.]

57 [Asocierile 2 și 6 pleacă de la versurile „Dragă copile, o, vino cu mine/ Jocuri 
frumoase juca‑voi cu tine“ din poezia „Regele ielelor“ a lui Goethe (cf. Opere 
alese, vol. 1, ed. cit., p. 103) — n.red.]
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  9. credință comoara mea
10. cunună cunună de fecioară (asociat cu melodia 
 corespunzătoare)
11. speranță în viață avem nevoie de tine (continuare: 
 „...să plutești iubitor și consolator în jurul nostru“58)

Numerele 1, 5 și 8 sunt dorințe ascunse, deși forma exterioară 
este o negație. Numerele 2, 4, 6, 10 și 11 sunt citate, respectiv versuri 
de cântec; numărul 6 este continuarea numărului 2, un citat din 
Regele ielelor.

Notabil este faptul că printre cele 78 de asociații nu mai apare 
decât un singur citat, și anume:

a sili nu‑i om să poată fi silit să vrea59,

și că în general citatele sunt foarte rare în asociațiile subiectului. 
Așadar, complexul se folosește aici de o formă de reacție care, 
altminteri, nu e deloc obișnuită pentru subiect; este într‑adevăr 
caracteristic faptul că — spre rușinea lui, fie spus — subiectul n‑a 
salvat din Regele ielelor, în memoria manifestă, decât acest scurt 
fragment: „Vino cu mine, jocuri frumoase juca‑voi cu tine“. Și din 
melodia despre „cununa de fecioară“, cu toate că știe tot cântecul, 
din text și‑a amintit numai un scurt fragment: „Îți împletim cunună 
de fecioară“.60 La apariția, adesea total inconștientă și automată,  
a melodiilor și citatelor, de multe ori doar a fragmentelor din acestea, 
vom reveni, când vom prelucra asociațiile istericilor. (Cf. și feno‑
menul similar înregistrat în cazul subiectul 3 din grupul femeilor 
neinstruite.)

Cu ocazia primului experiment din 27.12, subiectul a asociat 
printre altele:

58 [Asocierea 11 citează dintr‑un cântec de pahar celebru în spațiul germanofon 
al secolului al XIX‑lea — n.red.]

59 [Lessing, Nathan înțeleptul, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 
1956, Actul 1/ Scena 3.]

60 [Melodie din opera Freischütz de Weber.]
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1. asta asta, asta, asta și asta, asta e o decizie dificilă
2. tu da… eu
3. a se despărți provoacă durere
4. Stern („stea“) hm!
5. joc distracție (cu timp de reacție lung)
6. inimă (subiectul cere să nu fie nevoit să pronunțe reacția! 
 Ar fi vrut să zică Stern.)

Conform afirmațiilor deja făcute, asociațiile 1, 2, 3, 4 și 6 se 
explică de la sine. La 5, timpul de reacție lung  — survenit pe 
neașteptate — este suspect, după cele menționate mai sus.

Din experimentul din 27.12, desfășurat în condiții de oboseală, 
surprind următoarele asociații extrase din context:

1. a săruta ieri61

2. a iubi ieri
3. deja (în germ.: schon) ieri (mai înainte a apărut cuvântul‑stimul 
 „Tränen“, „lacrimi“ iar subiectul a avut 
 impresia că aude „schön“, „frumos“; e posibil 
 să fie vorba despre o perseverație a 
 accentuării vocalei prin umlaut: ä — ö)
4. minune ieri
5. a se ruga ieri

Timpii de reacție au fost de fiecare dată foarte scurți. Subiectul a 
avut sentimentul că reacția i‑a scăpat fără să bage de seamă. În tot 
experimentul nu se repetă altă reacție decât varză, de două ori (la 
cartof și la acru). Și în celelalte experimente repetițiile sunt rare.

Toate cuvintele‑stimul citate fac parte dintre acelea care au relații 
strânse cu complexul Stern. Cuvântul‑stimul schon a fost perceput 
ca schön (mai înainte apăruse Tränen). După cum ne amintim încă 
foarte bine, îndeosebi exemplele 4 și 5 au fost reacții aflate atunci în 
cea mai strânsă legătură cu complexul (religia!). A săruta și ieri (în 
61 [În germană: gestern — cea de‑a doua silabă a cuvântului este omonimă cu 

Stern, nume care constituie complexul subiectului — n.t.]
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germ.: gestern) nu trebuie percepute ca amintire; relațiile n‑au fost 
de acest fel. Nu se poate spune foarte sigur dacă inconștientul și‑a 
permis să valorifice simbolic reacția ieri din cauza celei de‑a doua 
silabe („gestern“) sau dacă acest cuvânt are legătură cu faptul că 
experimentul a fost făcut imediat după sărbătorile de Crăciun, când 
subiectul s‑a bucurat enorm de o mică atenție din partea doamnei 
menționate. Însă este prea izbitor faptul că acest cuvânt și numai el 
se repetă atât de frecvent în timpul experimentului ca reacție la 
cuvintele‑stimul ce aparțin complexului. Acest fapt suplinește cita‑
tele din experimentul anterior. În experimentul de față nu întâlnim 
niciun citat.

Experimentul desfășurat în anul următor, pe 22.02, a avut loc în 
condiții de oboseală. Merită menționate următoarele asociații:

cântec (Lied)  Lore; un citat legat de complex (vezi versul dintr‑un 
 cântec popular german „Dintre toate fetele… cel mai 
 mult o plac pe Lore“; vocala o apare și în prenumele 
 real al doamnei amintite, compus din două silabe; 
 ambele nume sunt foarte asemănătoare ca sonoritate)
jertfă câine (reacție aparent lipsită de sens)
nuntă miel

o perseverație a reacției. În combinația jertfă–miel–nuntă, complexul 
joacă în mod cert un rol; fără discuție, în acest context se explică 
perseverația din experimentul desfășurat pe 19.08 în condiții de 
normalitate:

a iubi Stern
fiu Isaac!

O asociație este fără sens: bogat–ieri; probabil, „ieri“ a apărut  
aici ca o asociație generată de stinghereală și devenită stereotip; în 
cadrul acestui experiment se mai produce o dată, la: popor–ieri; și 
aici nu putem face decât presupuneri; poate că noțiunea de „evreu“ 
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joacă rolul de element intermediar. Asociația: joc–părinți ne‑o 
explicăm ca fiind indirectă; elementul intermediar, care în acest caz 
a fost inconștient, este citatul: „Dragă copile, vino cu mine, jocuri fru‑
moase...“62, cu a cărui semnificație ne‑am întâlnit mai sus. Mai apar:

han „La Stern“ (aici, subiectul era conștient de complex)
a săruta împreună
a iubi trandafiri
a se despărți durere
a tăia doare
a mângâia doare
a bate doare
a cânta doare

Primele patru asociații aparțin complexului, următoarele nu sunt 
probabil decât repetiții stereotipe ale afirmației „despărțirea doare“; 
și aici, repetițiile trebuie să fie privite tot ca efecte ale complexului.

În rest, apar doar puține repetiții.
Din experimentele în condiții de distragere lipsește o manifestare 

clară a complexului.

Subiectul 6  
profesor de istorie naturală, 25 de ani

  
Asociații Normal

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

coordonarea 19 21
relația predicativă 28 32
dependența cauzală 2 1

62 [O nouă trimitere la „Regele ielelor“ — n.t.]
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coexistența 15 2
identitatea – –
formele lingvistico‑motoare 20 19
completarea lexicală 2 5
sonoritatea – 1
rima – –
indirecte – –
lipsite de sens 1 5
erorile 10 11
repetarea cuvântului‑stimul – –
reacția egocentrică 14 27
perseverația 6 8
repetițiile 6 15
aceeași formă gramaticală 46 26
același număr de silabe 28 15
aliterația 5 6
consonanța 8 14
aceeași terminație 1 –
asociațiile interne 49 54
asociațiile externe 35 21
reacțiile sonore 2 6
numărul de asociații 78 78

Subiectul 6. În cea de‑a doua jumătate a experimentului efectuat 
în condiții de normalitate cresc:

1. asociațiile interne de la 49 la 54%, în timp ce asociațiile  
externe scad;

2. asociațiile sonore de la 2 la 6%;
3. perseverațiile de la 6 la 8%;
4. reacțiile egocentrice de la 14 la 27%;
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5. constelațiile de la 56 la 73%;
6. repetițiile de la 6 la 15%.

Depășesc cu mult media:

asociațiile interne
perseverațiile
asociațiile egocentrice
erorile
predicatele (vezi capitolul despre calcularea valorilor medii).

Reacțiile lingvistico‑motoare rămân aproximativ la fel în ambele 
jumătăți; asociațiile indirecte lipsesc.

Procentele de mai sus indică faptul că subiectul reacționează 
foarte subiectiv și că, prin analogie, putem presupune, în plus, exis‑
tența unui complex. Pentru aceasta pledează deja, cu mare proba‑
bilitate, numărul mare de constelații (56 și 73%). Dacă le analizăm, 
vedem că ele se referă precumpănitor la obiecte: școală și logodnică. 
Subiectul este un pedagog entuziast; pe de altă parte, în reacțiile sale, 
complexul: logodnică, nuntă etc. joacă un rol absolut predominant, 
mai ales în cea de‑a doua jumătate, unde fenomenele subiective se 
intensifică, în genere.

În prima jumătate:
26% dintre reacții se referă la școală și 21% la complexul legat de 

logodnică,
iar în a doua jumătate:

21% dintre reacții se referă la școală și 24% la complexul legat de 
logodnică.

La acestea se mai adaugă faptul că în prima jumătate 2–3 erori, 
iar în cea de‑a doua majoritatea lor se referă la complexul logodnicei; 
de exemplu, erorile apărute în cazul cuvintelor‑stimul: a mângâia, 
bolnav, a suferi, a săruta.

În rest, complexul se manifestă cu mai multă sinceritate decât în 
cazul subiectului precedent; complexul este mai puțin refulat și nu 
se slujește de citate din cântece precum celălalt. De altminteri, școala 
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și complexul logodnicei se află în directă legătură în cazul subiectu‑
lui 6, câtă vreme el se amăgește cu visul că se va însura în curând și 
că soția va ocupa un post important în instituție.

Printre cele 13 repetiții din prima jumătate, apar de 4 ori numele 
instituției, de 2 ori un eveniment important din școală și de 3 ori 
numele logodnicei. În cea de‑a doua jumătate apar printre reacții de 
7 ori numele logodnicei și de 2 ori cuvântul copil, când subiectul se 
gândea la viitoarea paternitate. Celelalte repetiții privesc cel mai 
adesea chestiuni școlare; de 3 ori subiectul se supără din cauza unor 
cuvinte‑stimul ce i se par lipsite de sens și reacționează spunând 
indispus de fiecare dată: o tâmpenie!

Cu două excepții, perseverațiile privesc probleme de școală și de 
familie.

În încheiere, să reunim câteva exemple de asociații ale acestui 
complex:

bunică va deveni S. (S. este numele logodnicei)
rău eu ca profesor, potrivit afirmației lui S.
    a veni scrisoare către S.
    an mă voi căsători (peste doi ani)
    duminică vine S.
    a săruta (subiectul nu vrea să reacționeze)
    firesc (la fel)
a iubi S.
lacrimi ea a plâns (S.)
    credință S.
    o dată S.
    speranță avem să ne căsătorim
    mic copil (!)
    a se ruga n‑o voi face niciodată (reprezentarea unui copil care 
 se roagă)
    drag copil
    unde? în pat
    bătrân S.
inel la logodnă
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a mângâia (la început nu vrea să reacționeze) S.
copil al meu în viitor
    dulce un sortiment de ciocolată, primit de la S.
    a călări M. (localitatea în care stă logodnica; ea obișnuiește 
 să călărească atunci când vine acasă)
    binevoitoare familia lui S.
    trei membri ai familiei (lui S.)

Cuvintele‑stimul reunite printr‑o acoladă s‑au succedat de 
fiecare dată nemijlocit în timpul experimentului.

Pe parcursul experimentului, odată cu sporirea conținutului 
afectiv și subiectiv, crește și importanța reacțiilor individuale, așa 
cum o dovedesc cifrele.

Subiectul 7.63 În cea de‑a doua jumătate a experimentului în 
condiții de normalitate dăm peste un maximum de coordonări, 
relații predicative și asociații interne în general, în timp ce asociațiile 
externe descresc puternic. Acest maximum se extinde și asupra 
perseverațiilor și asociațiilor egocentrice.

Ţinând seama de valorile medii în cazul bărbaților instruiți, 
predicatele, suma asociațiilor interne în general, precum și 
perseverațiile și reacțiile egocentrice din cea de‑a doua sută se 
situează cu mult peste medie, și anume în următoarele proporții:

predicatele  42/19,7
asociațiile interne în general 62/36,7
perseverațiile  40/2,4
reacțiile egocentrice 19/2,8

în timp ce restul valorilor numerice se abat puțin de la medie.  
Odată cu al cincisprezecelea cuvânt‑stimul din cea de‑a doua sută  
(a săruta), încep reacțiile legate de complex: la început încă 
întrerupte de altele, apoi complexul perseverează la un moment dat 
63 Reacțiile acestui subiect sunt redate în detaliu în capitolul „Calcularea valorilor 

medii“ (paragr. 429).
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timp de 26 de asociații, pe urmă reapar întreruperile, pentru ca spre 
sfârșitul celei de‑a doua sute ele să dispară din nou. În total, găsim un 
maximum de 50% din asociații dominate de constelații ale complexului 
în cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate, 13% 
în prima sută, 5% în condiții de distragere internă și 8% în condiții de 
distragere externă. La subiectul 6 din grupul bărbaților instruiți am 
descoperit deja o intensificare a reacțiilor asociate complexului în cea 
de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate. Apariția 
complexului  — provocată în acest caz de un cuvânt‑stimul 
corespunzător: a săruta — generează brusc o creștere puternică a 
asociațiilor interne, probabil în urma unei intensificări a concentrării. 
Faptul că manifestării complexului îi corespunde o înmulțire a 
asociațiilor interne constituie o dovadă că, până la un anumit nivel, 
clasificarea noastră este corectă și firească. Cu cât este mai puternică 
accentuarea afectivă a cuvintelor‑stimul pentru individ și cu cât 
acestora li se acordă mai multă atenție, cu atât crește numărul 
asociațiilor interne. Acest fenomen este tocmai contrarul fenomenelor 
de distragere; ca urmare a iruperii unui complex afectiv care 
acaparează întreaga personalitate, atenția crește tocmai pentru că se 
îndreaptă mai mult spre semnificația cuvân tului‑stimul.

Subiectul 7 
medicinist, 23 de ani

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică

Externă

Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

In
te

rn
ă
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coordonarea 19 20 7 12 8
relația predicativă 16 42 26 20 14
dependența cauzală – – 3 2 –
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coexistența 24 5 10 30 22
identitatea 5 3 5 10 4
formele 
lingvistico‑motoare

29 23 22 12 38

completarea lexicală – – – – –
sonoritatea 2 3 18 4 6
rima – 1 – – –
indirecte 2 1 3 2 6
lipsite de sens 3 2 6 8 –
erorile – – – – –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – – –

reacția egocentrică 4 19 2 – 2
perseverația 4 40 5 4 10
repetițiile 8 8 8 4 4
aceeași formă gramaticală 58 26 32 62 42
același număr de silabe 34 22 35 50 52
aliterația 12 8 31 12 10
consonanța 18 13 33 16 8
aceeași terminație 6 5 2 – –
asociațiile interne 35 62 36 34 22
asociațiile externe 58 31 37 52 64
reacțiile sonore 2 4 18 4 6
numărul de asociații 100 100 100 50 50

Dacă atenția este abătută de la experiment de către un complex 
accentuat afectiv, în locul unei distrageri externe — ca de exemplu, 
în cazul subiectului 4, citat mai sus (experimentul fiind efectuat 
după o noapte de nesomn și plină de evenimente, când subiectul  
se afla sub influența unui afect puternic) —, constatăm fenomene 
contrare celor pe care tocmai le‑am descris în cazul subiectului 7: 
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asociațiile interne scad, iar rezultatul este foarte asemănător cu cel al 
unui experiment în condiții de distragere externă sau internă.

Așadar, în cea de‑a doua sută vedem evidențiindu‑se și perse‑
verând un puternic complex accentuat afectiv; în opoziție cu feno‑
menul manifestat de obicei în cea de‑a doua sută, se ajunge la o 
înmulțire a asociațiilor interne, a predicatelor etc., iar nu la o dimi‑
nuare a lor. Faptul că printre cuvintele‑stimul din cea de‑a doua sută 
a experimentului în condiții de normalitate sunt ceva mai numeroase 
cele care trezesc cu ușurință reprezentări accentuate afectiv poate că 
nu are o influență deosebită în acest caz — ca și la subiectul 6 din 
acest grup —, deoarece complexul se manifestă și în cazul unor 
cuvinte‑stimul total indiferente în aparență.

Notabil este faptul că, atunci când intră în joc constelațiile 
specifice complexului, reacțiile iau ușor forma unei propoziții, lucru 
care se întâmplă însă rar în cazul celorlalte asociații.

În condiții de distragere, complexul nu mai joacă niciun rol. În 
condiții de distragere internă întâlnim un maximum de reacții 
sonore (18), care depășește întru câtva media în cazul bărbaților 
instruiți.

În prima jumătate a distragerii externe întâlnim un maximum al 
reacțiilor cu „aceeași formă gramaticală“ (62) și cu „același număr 
de silabe“ (50); în schimb, în condiții de distragere internă, avem un 
maximum al aliterațiilor (31) și al consonanței (33).

Subiectul 8. Asociațiile interne: în cea de‑a doua sută a experi‑
mentului în condiții de normalitate se înregistrează o scădere, care 
devine și mai puternică în condiții de distragere.

Asociațiile externe: creștere în cea de‑a doua sută și în condiții de 
distragere. Majoritatea predicatelor, în cea de‑a doua sută; la fel și 
constelațiile.

Formele lingvistico‑motoare: creștere în cea de‑a doua sută și în 
a doua jumătate a experimentului în condiții de distragere; acolo 
întâlnim un maximum al acestora.

Repetițiile și erorile se găsesc de cele mai multe ori în cea de‑a 
doua sută a experimentului în condiții de normalitate; pe lângă 
aceasta, se vădește o creștere în ceea ce privește aceeași formă 
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gramaticală, același număr de silabe, aliterația, consonanța și aceeași 
terminație în condiții de distragere.

Subiectul 8 
chimist, 24 de ani

Asociații Normal Distragere
Externă

Calitate specifică Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă
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 d
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coordonarea 21 18 24 16
relația predicativă 20 14 2 10
dependența cauzală 2 2 – 2
coexistența 18 11 16 16
identitatea 5 9 24 10
formele lingvistico‑motoare 26 32 28 44
completarea lexicală – – 2 –
sonoritatea 2 2 4 –
rima 1 – – –
indirecte 2 1 – 2
lipsite de sens 1 1 – –
erorile 2 9 – –
repetarea cuvântului‑stimul – 1 – –
reacția egocentrică 3 5 2 2
perseverația 2 1 – 4
repetițiile 11 12 8 2
aceeași formă gramaticală 37 54 86 70
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același număr de silabe 35 34 58 42
aliterația 7 5 8 8
consonanța 7 11 24 12
aceeași terminație 9 8 24 12
asociațiile interne 43 34 26 28
asociațiile externe 49 52 68 70
reacțiile sonore 3 2 6 –
numărul de asociații 100 100 50 50

În cea de‑a doua parte a experimentului în condiții de distragere 
survine o îmbunătățire a asociațiilor (poate datorită faptului că 
subiectul s‑a obișnuit cu distragerea): o ușoară creștere a asociațiilor 
interne și a predicatelor, absența sonorității, o ușoară creștere a 
constelațiilor, o ușoară diminuare a aceleiași forme gramaticale, a 
aceluiași număr de silabe, a consonanței și a aceleiași terminații; în 
schimb, o înmulțire a formelor lingvistico‑motoare, iar prin aceasta, 
a asociațiilor externe; de asemenea, aici apar și cele mai multe 
perseverații.

Aproape toate constelațiile sunt condiționate de dragoste sau de 
profesia subiectului. Apar:

în prima sută a experimentului în condiții de normalitate 44%
în a doua sută a experimentului în condiții de normalitate 20%
în prima jumătate a experimentului în condiții de distragere 6%
în a doua jumătate a experimentului în condiții de distragere 14%

Notabile sunt următoarele perseverații condiționate de un complex:

 doamnă a inimii
1. umăr omoplat
 braț a îmbrățișa; subiectul își imaginează o situație 
  erotică.
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 piață primărie

2. gazon piață; nici această perseverație nu este întâmplătoare. 
  De piața primăriei este legată o anumită poveste de 
  dragoste, importantă pentru subiect.

La subiectul 8, erorile se găsesc sub două forme: uneori, nu 
funcționează reacția verbală, iar în locul ei survine, de exemplu, o 
reprezentare vizuală vie sau o reprezentare afectivă vie, pe care 
subiectul o descrie ulterior.

Celălalt grup de erori îl constituie inhibițiile, pentru că ies la 
iveală anumite amintiri erotice.

În condiții de distragere nu apar erori. Reacțiile egocentrice 
predomină în timpul experimentului în condiții de normalitate și se 
referă cu precădere la chestiuni erotice.

Dintre cuvintele‑reacție, numai luminos, bun și frumos s‑au 
repetat de mai mult de două ori.

Complexul. Complexul erotic și‑a subordonat un număr mare de 
reacții: 30 de reacții demonstrabile, în total, în cursul experimentului 
în condiții de normalitate și 10 în cea de‑a doua jumătate a distra‑
gerii, respectiv 15% în cursul experimentului în condiții de nor‑
malitate și 20% în cea de‑a doua jumătate a distragerii; în prima 
jumătate, unde distragerea se realizează mai bine, nu mai întâlnim 
niciuna. Complexul nu este mai deloc refulat, ci este foarte manifest.

Diminuarea progresivă a asociațiilor sonore pe parcursul distra‑
gerii externe și creșterea asociațiilor indirecte corespunde regulii 
presupuse de noi. (Vezi capitolul „Calcularea valorilor medii“.)

Subiectul 9. Cifrele arată un fenomen de distragere foarte re‑
strâns. Raportul dintre asociațiile interne și cele externe se modifică 
foarte puțin în cursul experimentului în condiții de distragere, astfel 
încât, de exemplu, oscilația dintre rezultatele celor două experimente 
efectuate în condiții de oboseală este mai mare decât cea dintre 
experimentul în condiții de normalitate și, respectiv, de distragere. 
În schimb, asociațiile sonore cresc în mod evident în timpul distra‑
gerii, la fel ca la subiectul 5 din acest grup; ca și acolo, aici apar mai 
puține asociații sonore în condiții de oboseală.
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Asociațiile făcute în starea de oboseală au fost înregistrate la 
ambii subiecți în condiții foarte asemănătoare (oboseală normală 
după o zi de activitate medicală, la ora 10 seara), în timp ce asociațiile 
făcute în starea de oboseală de subiectul 4 din acest grup s‑au produs 
după o noapte de nesomn, cu o intensă solicitare psihică la nivel 
afectiv. Acolo întâlnim o creștere a asociațiilor sonore în condiții de 
oboseală.

La subiectul 9, rezultatul nesemnificativ al distragerii poate avea 
legătură cu faptul că numărul asociațiilor interne este deja destul de 
redus în cursul experimentului desfășurat în condiții de normalitate 
(24%, respectiv 26%, în loc de 36,7%, care este media în cazul băr‑
baților instruiți), iar numărul celor externe este destul de mare (72%, 
respectiv 69%, în loc de 52,7% în medie în cazul bărbaților instruiți). 
Numărul asociațiilor interne în cursul experimentului în condiții de 
normalitate este aproximativ la fel de mare ca media asociațiilor 
interne în condiții de distragere (în cazul bărbaților instruiți).

Efectul oboselii este vizibil în primul experiment efectuat în 
starea de oboseală, iar în al doilea, nu.

În condiții de distragere, cifrele pentru aliterație și consonanță au 
crescut clar, la fel ca la subiecții 4 și 8 din acest grup.

Numărul repetițiilor se situează întotdeauna peste medie; există 
foarte multe cuvinte repetate de două ori, dar foarte puține repetate 
în mod frecvent. În aproape toate experimentele, printre cuvintele 
repetate întâlnim plăcut, neplăcut, de voie, de nevoie, prietenos 
ș.a.m.d. Nu vrem să insistăm aici asupra cazurilor particulare de 
repetiții și perseverații, fiindcă ele nu trimit într‑un mod atât de 
evident la idei accentuate afectiv ca în cazurile anterioare, deși nici 
aici nu le lipsește acest plan secundar.
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Subiectul 9 
medic, 25 de ani

Asociații Normal Distragere Oboseală
Externă

Calitate specifică Pr
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coordonarea 9 9 11 12 8 13 13
relația predicativă 14 17 18 16 16 6 20
dependența 
cauzală

1 – – – – – 1

coexistența 24 7 – 8 14 7 12
identitatea 5 19 8 2 10 9 5
formele lingvis‑
tico‑motoare

43 43 55 56 42 61 49

completarea 
lexicală

– – 2 – – – –

sonoritatea – 3 4 6 2 1 –
rima 1 – – – – – –
indirecte 2 1 – – 4 1 –
lipsite de sens 1 – 2 – 4 1 –
erorile – – – – – – –
repetarea 
cuvântului‑stimul

– – – – – – –

reacția egocentrică 3 3 – – – – –
perseverația 5 1 2 2 – 1 4
repetițiile 16 15 22 12 10 18 18
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aceeași formă 
gramaticală

57 51 47 42 50 67 59

același număr de 
silabe

42 42 45 32 28 45 48

aliterația 8 6 20 22 28 20 11
consonanța 14 10 28 26 38 21 14
aceeași terminație 12 10 12 10 14 12 10
asociațiile interne 24 26 29 28 24 19 34
asociațiile externe 72 69 63 66 66 77 66
reacțiile sonore 1 3 6 6 2 1 –
numărul de 
asociații

100 100 100 50 50 156 156

Constelațiile sunt foarte rare. Și aici găsim o diminuare a aso‑
ciațiilor sonore în condițiile creșterii asociațiilor indirecte în cea 
de‑a doua parte a distragerii externe.

Considerații generale asupra grupului de bărbați instruiți  
supuşi experimentului

Am avut la dispoziție 9 subiecți cu vârste cuprinse între 23 și  
47 de ani, cu 3 793 de asociații. Cinci subiecți au fost supuși unor 
experimente atât în condiții de distragere internă, cât și de distragere 
externă; într‑un caz experimentul a fost efectuat numai în condiții 
de distragere internă, în altul doar în cele de distragere externă, iar 
în două cazuri n‑au avut loc experimente în condiții de distragere. 
La cinci subiecți, asociațiile prelucrate au fost înregistrate pe fond de 
oboseală, iar un subiect s‑a aflat în stare de somnolență. Toți subiecții 
din acest grup au instruire academică. Șase dintre ei sunt medici, 
unul medicinist, unul profesor de gimnaziu și unul chimist. Toți sunt 
germani din Elveția.
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Un singur subiect aparține tipului predicativ (3). Din păcate, în 
cazul lui n‑am putut face niciun experiment în condiții de distragere.

Experimentul în condiții de distragere internă a constituit o 
reușită în patru cazuri; caracteristică e mai ales creșterea puternică 
a reacțiilor sonore; mai puțin evidentă este reducerea asociațiilor 
in terne în condițiile înmulțirii celor externe. Într‑un caz (2), rezul‑
tatul a fost altul decât cel scontat, iar în altul (9) el n‑a fost deloc clar; 
chiar în cursul experimentului desfășurat în condiții de normalitate, 
subiectul înregistrează un minimum de asociații interne și un 
maximum de asociații externe.

Distragerea externă a reușit clar în două cazuri; în alte două 
cazuri succesul a fost foarte moderat, iar într‑un caz (9) nu se poate 
consemna nici de astă dată un efect evident. În general, distragerea 
internă are un efect mai pronunțat decât cea externă. Subiecții 
respectivi reușesc să îndeplinească întotdeauna condițiile necesare 
unui experiment în condiții de distragere internă.

În trei dintre cele cinci cazuri, asociațiile făcute pe fondul oboselii 
dau un rezultat asemănător cu cele făcute în condiții de distragere. 
Într‑un caz (4), acest aspect este deosebit de clar; însă este posibil  
ca nu oboseala, sau nu doar oboseala, să poarte vina, pentru că în 
noaptea nedormită, subiectul a avut parte de o trăire deosebit de 
emoționantă, care a continuat să‑l distragă probabil foarte mult în 
cursul experimentului.

Experimentul asociațiilor făcute în condiții de somnolență de 
către subiectul 1 a avut de asemenea un rezultat asemănător cu 
experimentul efectuat în condiții de distragere.

La patru subiecți (5, 6, 7 și 8), în cursul experimentului, în special 
în condiții de normalitate, întâlnim o extindere a fenomenelor com‑
plexului. În cazul primilor trei (5, 6 și 7) vedem cum asociațiile 
interne se aglomerează în cea de‑a doua jumătate a experimentului 
în condiții de normalitate și cum se diminuează asociațiile externe; 
așadar, se întâmplă invers decât ne‑am fi așteptat. În același timp 
constatăm o intensificare a constelațiilor complexului. De obicei, în 
cursul experimentului efectuat în condiții de distragere, constelațiile 
complexului scad sau dispar.
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Nu e nevoie ca fenomenele complexului să fie conștientizate de 
către subiect; ele rezultă adesea abia când materialul asociativ este 
prelucrat și clasificat statistic. De aceea, chiar și în cazul subiecților 
la care acest tip pronunțat al complexului nu este prezent se constată 
deseori manifestări mai vagi ale complexului; de pildă, la subiectul 4 
(vezi mai jos referiri amănunțite, când exemplificăm tipurile de 
asociații) sau la subiectul 2, unde, când s‑a realizat curba timpilor de 
reacție, au ieșit la iveală câteva asociații accentuate afectiv, unele 
dintre ele fiind făcute mai demult. Ca să spunem așa, orice prelungire 
a timpului de reacție — chiar și în limite absolut normale, ce nu mai 
ajung să fie conștientizate — semnifică, din câte știm până acum, 
faptul că respectivul cuvântul‑stimul a atins un complex accentuat 
afectiv. Aceste descoperiri vor fi expuse într‑o comunicare ulterioară.

3. Femei neinstruite
8 subiecți cu 2 400 de asociații64

Subiectul 1. Ca la toate persoanele neinstruite, aici găsim ceva 
mai multe reacții interne și mai puține lingvistico‑motoare decât la 
persoanele instruite. Înmulțirea asociațiilor interne, mai ales a 
predicatelor în cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de 
normalitate, poate fi explicată tot printr‑o implicare personală mai 
puternică, după ce subiectul s‑a obișnuit cu experimentul. Am în‑
tâlnit deja de mai multe ori acest fenomen.

Distragerea a reușit, ce‑i drept, dar într‑un mod nu prea impre‑
sionant. Asociațiile externe au crescut, apar asociații sonore și 
indirecte, ce lipsesc complet în cursul experimentului în condiții de 
normalitate. În mod surprinzător, și perseverațiile sunt mult mai 
numeroase.

64 Din motive tehnice, experimentul în condiții de distragere internă nu a putut fi 
aplicat niciunui subiect neinstruit.
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Subiectul 1 
infirmieră, 18 ani, elvețiană, absolventă de şcoală medie

Asociații Normal Distragere
Externă

Calitate specifică Pr
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coordonarea 23 20 16 14
relația predicativă 23 37 20 22
dependența cauzală 2 1 – –
coexistența 28 14 38 30
identitatea 1 5 2 2
formele lingvistico‑motoare 23 23 14 30
completarea lexicală – – – –
sonoritatea – – 6 2
rima – – – –
indirecte – – 2 2
lipsite de sens – – – –
erorile – – – –
repetarea cuvântului‑stimul – – – –
reacția egocentrică 3 – – –
perseverația 1 – 4 4
repetițiile 11 9 14 2
aceeași formă gramaticală 60 53 68 58
același număr de silabe 36 44 48 46
aliterația 16 7 4 12
consonanța 15 11 12 8
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aceeași terminație 5 6 10 8
asociațiile interne 48 58 36 36
asociațiile externe 52 42 54 62
reacțiile sonore – – 6 2
numărul de asociații 100 100 50 50

Asociațiile acestui subiect sunt specificate in extenso când 
exemplificăm tipurile de asociații (vezi infra).

Mai multe motive explică efectul redus al distragerii: subiectul 
are destul de multe reacții predicative, fără să aparțină de‑a dreptul 
tipului predicativ; acesta din urmă se distinge tocmai printr‑un 
fenomen de distragere mai redus. Deseori, subiectului îi vine greu 
să‑și împartă atenția și să reacționeze concomitent la metronom și 
la cuvântul‑stimul. În al doilea rând, experimentele făcute în cazul 
femeilor neinstruite ne‑au lăsat impresia că dispersarea atenției le 
creează mai multe dificultăți decât femeilor instruite. De cele mai 
multe ori, ele sunt total acaparate de experiment și acționează foarte 
concentrat. Cu cât este mai puternic mijlocul de distragere, cu atât 
efortul lor e mai îndârjit. În al treilea rând, știm că în acest caz expe‑
rimentul a avut un efect psihic foarte puternic asupra subiectului. 
Emoțiile care țin de un complex accentuat afectiv al subiectului, 
temperate parțial abia de curând, au apărut în prim‑plan, influențând 
puternic reacția. Experimentul a reînviat un complex devenit deja 
latent. Așa se face că întâlnim în continuare un număr mare de 
reacții evidente ale complexului în cursul experimentului în condiții 
de distragere, lucru care se întâmplă foarte rar în rest.

Fenomenele complexului reclamă o scurtă anamneză explicativă 
a subiectului. Femeia provine din mediul rural și a devenit infirmieră 
la 17 ani, după ce timp de mai bine un an a stat acasă, cufundată în 
gânduri negre, din cauza deznodământului nefericit al unei legături 
amoroase. Tatăl, iute la mânie, nici n‑a vrut să audă de această relație 
și odată s‑a ajuns la o scenă în care el a blestemat‑o fiindcă fata 
îndrăznise să‑l contrazică. Puțin înainte de înregistrarea asociațiilor, 
o arsură pe față a speriat‑o rău și a trimis‑o pentru o vreme pe un 
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pat de convalescență, fapt ce i‑a prilejuit o meditație care i‑a retrezit 
durerea psihică. O altă ocazie pentru exacerbarea amintirilor 
întunecate a fost însuși experimentul asociațiilor; efectul a durat 
chiar mai mult timp, ceea ce constituie o dovadă a modului în care 
aceste experimente pot acționa în mod intens ca un reactiv, în 
special la persoanele neinstruite, dar și o dovadă a puternicei afinități 
cu care un complex accentuat afectiv poate absorbi și valorifica 
pentru sine maxima cantitate posibilă de cuvinte‑stimul, respectiv 
de reprezentări‑stimul. Acum, la o jumătate de an după efectuarea 
experimentului, subiectul se confruntă totuși într‑o manieră mai 
obiectivă cu complexul, care continuă să aibă, ce‑i drept, un efect 
puternic. În vreme ce atunci punea accentul pe faptul că va fi fiind 
nefericită din cauza blestemului tatălui, acum nu mai ascunde 
relațiile erotice mai profunde, când trebuie să dea explicații asupra 
reacțiilor. Surprinzătoare este precizia cu care își mai amintește și 
acum fiecare dintre reacțiile de atunci.

Exprimat în procente, numărul constelațiilor clar demonstrabile 
ale complexului este:

   prima jumătate a doua jumătate
în experimentul în  
condiții de normalitate 15 21
în condiții de distragere 16 14

După cum am spus, în rest nu întâlnim decât rar constelațiile 
complexului în condiții de distragere, și aproape niciodată în această 
cantitate. Firește, distragerea este prejudiciată mult din această 
cauză. Maximul de constelații ale complexului în cea de‑a doua sută 
a experimentului în condiții de normalitate l‑am explicat, ca și în 
alte cazuri, printr‑o altă atitudine, printr‑o familiarizare cu experi‑
mentul în cursul acestuia.

Poate pentru a bate mai puțin la ochi, poate pentru că așa ceva 
presupune un efort mai mic, complexul exprimă sentimente intime 
în monede deja bătute; de pildă, în citate, în textele unor cântece, în 
titluri de povestiri ș.a.m.d. Deseori, citatele sunt măști. Și în viața obiș‑
nuită le folosim în acest sens. Cântăm anumite cântece în anumite 
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dispoziții sufletești, adesea fiindcă nu ne face plăcere să exprimăm 
ideea ce stă la baza dispoziției respective; așadar, o mascare. Sau 
recurgem la un cântec ori la un citat, spre a exagera sentimentele 
existente doar într‑o formă rudimentară, eventual pentru a trezi prin 
exagerarea respectivă scânteia acestui sentiment; să ne gândim la 
cântecele patriotice! Sau să ne gândim la poeziile dedicate aniversării 
nașterii, la poeziile ocazionale și festive. De exemplu:

vino pe pajiște!

Citatul provine din povestea despre elevul leneș, care caută să‑l 
ademenească la chiul pe cel sârguincios; leneșul va deveni mai târziu 
un derbedeu, iar elevul silitor și perseverent, un profesor respectat. 
Pentru subiect, citatul are un subînțeles complet diferit. În orice caz, 
pajiștea nu apare fără motiv, de două ori, ca reacție în cursul expe‑
rimentului desfășurat în condiții de normalitate: în livada de lângă 
casa părintească se află un copac frumos, de jur împrejur o peluză 
(la noi = pajiște); aici, subiectul a visat deseori, văzând cum veneau 
și plecau trenurile pe linia ferată din apropiere, și‑și făcea fantastice 
planuri de călătorie. După deznodământul nefericit al legăturii 
amoroase, femeia a visat împlinirea dorințelor: Stătea acolo, în livadă, 
întinsăn iarbă, alături de iubitul ei. La acest vis se gândește încă 
mereu cu bucurie. La cuvântul‑stimul vis, ea a reacționat imediat cu 
bucurie, iar ochii îi străluceau când și‑a amintit de acel vis fierbinte. 
Alte citate:

acasă este frumos

se referă la un cântec al cărui sens e limpede. Apoi:

cândva am fost fericită.

Subiectul a auzit‑o odată cântând pe o pacientă cu demență 
catatonică:
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Cândva am fost atât de fericită,
Acum nu mai sunt,
Iubirea m‑a vrăjit,
Rău m‑a amăgit.

Pe urmă, subiectul rămâne prins de complex prin cele trei aso‑
ciații imediat următoare:

    odată am fost fericită
    minunea iubirii
    sângele ispășirii (se gândește la blestemul tatălui) 
    coroană moarte (luni în șir nu s‑a gândit decât să moară; 
 multe săptămâni n‑a mâncat aproape nimic, cu 
 intenția de a se îmbolnăvi, și a slăbit drastic. După 
 experiment, care a reactivat complexul, mai ales 
 după o vizită acasă, pe care a făcut‑o la scurtă vreme 
 după aceea, a început și la noi să mănânce puțin și să 
 slăbească, până când am descoperit acest lucru și am 
 lămurit‑o că procedează absurd.)

În alte locuri, subiectul citează titlul unor povești al căror con‑
ținut se referă la complexul propriu; de pildă:

șapte frați

Cei şapte frați este titlul unei povești în care sacrificiul iubirii 
frățești este răsplătit.65 Asociația imediat următoare sună astfel:

bolnav fratele meu.

Citatele, șase în total, apar doar în timpul experimentului în 
condiții de normalitate, la fel ca în cazul subiectului 5 din grupul 
bărbaților instruiți, și toate se referă în mod indiscutabil la complex.
65 După ce a rupt relația, fratele ei este singurul om căruia ea îi încredințează gân‑

durile intime.
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Mai sus am citat deja două exemple în care complexul determină 
fixarea la o reprezentare. Mai apar și altele; de pildă, perseverațiile:

prietenos prietenie
trei prieteni

Subiectul are o intensă nevoie de prietenie; dar mereu au survenit 
dezamăgiri, cel mai bun prieten al ei s‑a însurat cu o altă fată.

Un alt exemplu din experimentul desfășurat în condiții de dis‑
tragere:

rogojină livada
a aduce merele

Nu este vorba despre o perseverație directă a reacției, ci a 
reprezentării situației aflate la baza acesteia. Pe parcursul lucrării 
vom subordona și aceste forme conceptului de perseverație. După 
cele spuse mai sus (pajiște!), înțelegem numaidecât legătura dintre 
rogojină și livadă. Merele provin, desigur, din aceeași livadă.

Dintre cele 4 perseverații (= 8%) înregistrate în condiții de distra‑
gere, numai una se referă, probabil, la complex.

Repetiții: în cursul experimentului în condiții de normalitate, 7 
cuvinte‑reacție apar de mai multe ori (de 2–5 ori) și cel puțin 13 
dintre aceste 17 cuvinte aparțin complexului, sub aspectul conți‑
nutului. În cursul experimentului în condiții de distragere (100 de 
reacții) sunt în total 8 cuvinte‑reacție care apar de mai multe ori (de 
2–3 ori). Raportul în procente este deci cam același ca în condiții  
de normalitate (2 x 8 = 16). Dintre acestea, 4 (8%) se referă, cu 
siguranță, la complex.

Surprinzător de des se repetă ca reacție cuvântul om, de 8 ori în 
300 de asociații (în condiții de normalitate și de distragere); de 7 ori 
este vorba despre reacții ce aparțin, cu certitudine, complexului; prin 
„om“ sunt avute în vedere, de fiecare dată, persoane bine definite, 
uneori subiectul însuși.
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Într‑un sens asemănător găsim de mai multe ori cuvântul‑reacție 
persoană drept concept general cu o semnificație foarte concretă în 
sensul complexului; de exemplu:

decență persoană
rea persoană

Este avută în vedere o anumită persoană, o prietenă a subiectului, 
care joacă un rol important în cadrul complexului. Ea nu este ire‑
proșabilă sub aspect moral, are un copil din flori ș.a.m.d. Prin 
reacțiile cu om este din nou vizată de mai multe ori aceeași prietenă, 
care, cu modul ei de viață frivol, a avut chiar mai mult noroc în 
dragoste decât subiectul, o femeie mai serioasă; de exemplu: 

    leneș omul
    virtutea oamenilor

În acest exemplu s‑a ajuns chiar la o perseverație a aceluiași cu‑
vânt‑reacție, de unde se poate deduce cât de puternic a fost accen‑
tuată afectiv această reprezentare.

În același sens al mascării constelației complexului întâlnim 
frecvent utilizarea articolului hotărât în formularea reacției. De exem‑
plu, în cursul experimentului în condiții de normalitate, subiectul 
nostru a folosit articolul de 26 de ori când a reacționat; 17 dintre 
aceste reacții se referă, cu siguranță, la complex. În condiții de distra‑
gere, raportul este mai puțin izbitor.

Regăsim acest fenomen și la alți subiecți. Pentru ilustrarea 
reacțiilor complexului, iată câteva exemple în context:

cuviincios persoana (vezi mai sus) 
a fi atent persoana 
rea persoana 
a se ruga evlaviosul (referindu‑se la sine; ea se ruga mult când 
 a fost într‑o perioadă grea) 

282

283

284

285

{



I. Cercetări experimentale referitoare la asociațiilor oamenilor sănătoși

145

    minune a iubirii (referindu‑se la sine); și ispășire 
    sânge al ispășirii (ea se simte vinovată față de tatăl ei, aici 
 există o perseverație a formei exterioare a reacției)
semn prevestitor al pedepsei (în același sens; aici, reacția ar fi de‑a 
 dreptul lipsită de sens din punct de vedere gramatical 
 și poate fi explicată numai prin faptul că avem de‑a 
 face, probabil, cu o consecință a formei reacției 
 anterioare. Această reacție este separată prin altele 
 câteva față de reacțiile de mai sus.) 
normal omul (unul anume) 
rogojină livada         (vezi mai sus explicația
a aduce merele        acestor asociații)
blând tata 
    înțelept șarpele       (anumiți oameni)
    docil elevul          (la ambele asociații subiectul s‑a gândit în 
                  mod special la prietenul ei din tinerețe)
ordine sârguinciosul 
mânios omul (se referă la tatăl ei) 

ș.a.m.d.66

În cursul experimentului în condiții de distragere, subiectul n‑a 
înțeles mai multe cuvinte‑stimul, și anume: ură, iubire, căință, 
cădere, plăcut; iar apoi: centimă, sticlă, a bate cu ciocanul, intrare, 
urechi, a frâna.

Din analiză a reieșit de îndată că subiectul — aflat pe jumătate 
conștient, pe jumătate inconștient sub influența complexului — nu 
a putut sau nu a vrut să înțeleagă prima serie de cuvinte‑stimul 
citate, fiindcă, potrivit propriilor declarații, toate aceste cuvinte‑sti‑
mul aveau cea mai intimă atingere cu complexul pe care subiectul 
căuta să‑l refuleze.

Cuvintele‑stimul din a doua serie n‑au fost înțelese realmente 
din cauza perturbației acustice produse de metronom. Așadar, su‑
biectul a găsit aici o altă modalitate de a‑și ascunde complexul într‑o 
66 Acoladele din stânga cuvintelor‑stimul semnifică faptul că în cadrul experi‑

men tului cuvintele‑stimul se succed nemijlocit.
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manieră aparent discretă; el s‑a adaptat situației, pentru că, așa cum 
o dovedește cea de‑a doua serie de cuvinte‑stimul, care n‑au atingere 
cu complexul, este ușor ca în cursul experimentului desfășurat în 
condiții de distragere, când bătăile metronomului fac zgomot 
încontinuu, cuvintele‑stimul să nu fie înțelese sau să fie înțelese 
greșit. (În cadrul experimentului a fost introdus de fiecare dată, ca 
înlocuitor, un alt cuvânt‑stimul.)

Refuzul de a înțelege corespunde unei refulări mai mult sau mai 
puțin conștiente a complexului; în principiu, nu există vreo deosebire 
față de cazurile (de isterie!) în care apare involuntar nonreacția sau 
reacția falsă.

Printre reacțiile complexului avem un grup numeros: cel al 
reacțiilor mascate ale complexului. În cazul subiectului nostru, 
mascarea, în măsura în care am putut s‑o distingem, este obținută în 
următoarele moduri:

1. prin citate (cântece, titluri de cărți, citate din textele unor 
cărți);

2. prin utilizarea unor concepte generale, care nu atrag atenția, 
dar au o semnificație foarte specială în sensul complexului;

3. prin adăugarea articolului. Reacția capătă astfel o aparență și 
mai obiectivă; atunci, ea arată ca răspunsul exersat de un elev de 
școală generală;

4. prin neînțelegerea cuvintelor‑stimul care stimulează com‑
plexul.

În final, mai trebuie să comunicăm faptul că reacțiile complexului 
au foarte frecvent timpi de reacție anormal de lungi; dar din păcate, 
pentru acest subiect n‑au fost făcute măsurători permanente, astfel 
încât nu putem pune la punct această chestiune în cazul de față.

Subiectul 2. Surprinzătoare sunt în primul rând valorile numerice 
ridicate pentru coordonare și coexistență, atât în cursul experi‑
mentului efectuat în condiții de normalitate, cât și în condiții de 
distragere. Parțial, ele se situează cu mult peste valorile medii. În 
schimb, numărul reacțiilor predicative și lingvistico‑motoare este 
relativ mic, sub medie, mai ales al celor predicative. Aceste cifre și‑ar 
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putea găsi explicația în modul de reacție extraordinar de obiectiv, 
uniform, în aparență puțin tulburat de complexe.

Cel mult surprind câteva răspunsuri cu timp de reacție ceva mai 
lung. Conform experienței, reacțiile de peste 5,0'' ridică, în general, 
mari suspiciuni în privința constelațiilor accentuate afectiv.

În cazul subiectului nostru găsim 12 asociații cu timp de reacție 
de peste 5'' în cursul experimentului în condiții de normalitate și 
doar 3 astfel de asociații în cursul experimentului în condiții de 
distragere.

În următoarele exemple cu timpi de reacție mai lungi, prelungirea 
poate fi înțeleasă ca efect al unui complex erotic:

nuntă domnișoară 6,8''
a săruta a râde 6,0''
a iubi cu plăcere 5,6''
îngrijitor dulap 8,0''
vis coș 6,4''
copt fruct 6,6''
a binecuvânta a obține 5,8''67

Subiectul 2 
inteligentă, dar neinstruită, 22 ani, infirmieră din sudul Germaniei

Asociații Normal Distragere
Externă

Calitate specifică
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coordonarea 33 34 18 22
relația predicativă 3 9 2 4

67 Reacția normală se situează, în medie, între 1 și 2 secunde.
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dependența cauzală – 1 4 2
coexistența 36 25 28 34
identitatea 6 11 24 18
formele lingvistico‑motoare 15 16 20 18
completarea lexicală – – ‑ –
sonoritatea – 1 2 –
rima – 3 2 2
indirecte 4 – – –
lipsite de sens 3 – – –
erorile – – – –
repetarea cuvântului‑stimul – – – –
reacția egocentrică – 1 – –
perseverația – – – –
repetițiile 5 8 – –
aceeași formă gramaticală 91 78 92 88
același număr de silabe 67 56 58 48
aliterația 8 7 2 2
consonanța 7 18 22 14
aceeași terminație 22 19 22 16
asociațiile interne 36 44 24 28
asociațiile externe 57 52 72 70
reacțiile sonore – 4 4 2
numărul de asociații 100 100 50 50

De obicei, subiectul reacționează puternic la aluzii de natură 
erotică, înroșindu‑se cu mare ușurință. Pentru primele trei exemple 
declară ea însăși că se jenează să răspundă la aceste cuvinte‑stimul. 
La cuvântul‑stimul îngrijitor s‑a jenat de asemenea să pronunțe 
cuvântul „îngrijitoare“, primul care i‑a venit în minte, în mod evi‑
dent deoarece s‑a gândit imediat la relații de natură erotică. Ea a 
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căutat în jur și a numit primul obiect pe care l‑a văzut în cameră: 
dulap.

La cuvântul‑stimul vis, reticența erotică a împiedicat‑o să reac‑
ționeze. În locul unei reacții care respectă sensul, subiectul s‑a lăsat 
din nou total distras de lumea exterioară, s‑a uitat direct spre coșul 
pentru hârtii din cameră și a spus coş. Așa s‑a ajuns la o reacție lipsită 
de sens ca urmare a efectului complexului. La reacțiile copt–fruct 
(subiectul s‑a gândit mai întâi la „rod“!) și a binecuvânta–a obține 
este vorba, în mod evident, despre aceeași gêne sexuală.

Din câte știm și din experiențele de psihopatologie, distragerea 
cauzată de obiectele din preajmă este aici, ca și acolo, un fenomen ce 
poate fi înțeles drept un efect emoțional.68 În stările de stinghereală, 
respectiv de consternare — care apar ori de câte ori cuvântul‑stimul 
trezește reprezentări accentuate afectiv, pe care subiectul caută în 
mod conștient sau inconștient să le refuleze —, subiectul se lasă 
distras complet de lumea exterioară și reacționează verbal, numind 
pur și simplu un obiect din preajma sa. La anumite persoane isterice, 
de exemplu, întâlnim bine conturat acest fenomen.

Dintre cele 16 cuvinte‑reacție care se repetă în cursul experi‑
mentului efectuat în condiții de normalitate, relevăm: sârguincios de 
5 ori; bun de 3 ori; cuminte de 2 ori; corect de 2 ori; celelalte se distri‑
buie între reprezentări foarte diferite. Aici iese în evidență, ca să 
spunem așa, buna moralitate a subiectului. Caracteristic este faptul 
că aceste aluzii subiective dispar în condiții de distragere.

Când am făcut clasificarea ne‑a venit cam greu să trasăm întot‑
deauna cu certitudine granița dintre coordonări și coexistențe.

În rest, despre subiect rămâne valabil faptul că el aparține unui 
tip de reacție foarte obiectiv, foarte puțin influențat de constelații, tip 
pe care‑l regăsim, de pildă, și la subiectul 4 din acest grup.

Următoarele reacții pot ilustra întru câtva acest tip de reacție 
obiectiv și general, reprezentat de subiect:

68 Pt. „stupiditate emoțională“, v și Jung, „Despre simularea tulburării psihice“ 
(Opere complete, vol. 1, ed. cit.) [v. și supra nota redacțională de la paragr. 11 
din prezentul volum — n.red.].
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moale tare parc grădină
tinerețe bătrânețe sticlă fier
necazuri griji sofa scaun
fereastră sticlă a picta a zugrăvi
fals adevărat stea lună
dulce acru credință ascultare
lat îngust a jefui a captura
miere albină libertate singurătate
a clăti a spăla căință frică
construcție zid barză porumbel
mânecă rochie bicicletă căruță

Numărul neobișnuit de mare de reacții cu aceeași formă grama‑
ticală merge în paralel cu numeroasele coordonări și coexistențe, 
confirmând afirmațiile precedente.

Distragerea este foarte evidentă. Diminuarea asociațiilor interne 
aduce creșterea celor externe. Avem reacții sonore numai în cea de‑a 
doua sută a experimentului în condiții de normalitate și de distra‑
gere; în schimb, asociații indirecte doar în prima sută, astfel încât 
regula presupusă de noi69, privitoare la reciprocitatea dintre aso‑
ciațiile indirecte și cele sonore, s‑ar potrivi și aici.

În treacăt, mai trebuie să amintim faptul că subiectul a efectuat 
experimentele cu mult zel și s‑a străduit la maximum să satisfacă 
exigențe sporite, concentrându‑și întreaga atenție, mai ales în 
condiții de distragere.

Subiectul 3 are o tendință destul de clară de a face rime; aceasta 
se amplifică în cursul experimentului în condiții de distragere, în 
special în cea de‑a doua jumătate.

Fenomenul obișnuit al distragerii n‑a reușit, deși subiectul nu 
aparține tipului predicativ. Trasarea liniilor în ritmul metronomului 
s‑a făcut și ea într‑un ritm foarte neregulat. Predicatele cresc în con‑
diții de distragere, iar asociațiile externe, în special reacțiile lingvis‑
tico‑motoare, scad; numai reacțiile sonore cresc încontinuu.

69 Vezi infra capitolul „Calcularea valorilor medii“ (paragr. 405). 
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Constelațiile se găsesc cel mai des în cea de‑a doua sută a expe‑
rimentului desfășurat în condiții de normalitate și în prima jumă‑
tate a experimentului în condiții de distragere. Ultima situație 
dovedește că experimentul efectuat în condiții de distragere a reușit 
totuși parțial, întrucât la ceilalți subiecți — cu excepția subiectului  
1 din acest grup, unde de asemenea experimentul în condiții de dis‑
tragere a eșuat — constelațiile în condiții de distragere au dispărut 
aproape complet.

Subiectul 3 
infirmieră, 21 ani, elvețiană, absolventă de şcoală medie

Asociații Normal Distragere
Externă
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coordonarea 20 16 22 8
relația predicativă 5 11 16 18
dependența cauzală 1 1 2 –
coexistența 24 10 18 8
identitatea 4 6 10 14
formele lingvistico‑motoare 43 47 24 36
completarea lexicală 1 1 – 2
sonoritatea – – 2 2
rima 1 2 2 8
indirecte – 5 2 2
lipsite de sens – – 2 2
erorile 1 1 – –
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repetarea cuvântului‑stimul – – – –
reacția egocentrică 1 – – 2
perseverația 2 2 2 –
repetițiile 6 5 8 4
aceeași formă gramaticală 75 50 76 60
același număr de silabe 48 39 56 46
aliterația 9 8 6 2
consonanța 13 9 18 16
aceeași terminație 13 11 12 20
asociațiile interne 26 28 40 26
asociațiile externe 71 63 52 58
reacțiile sonore 2 3 4 12
numărul de asociații 100 100 50 50

Trecem la exemple particulare: la cuvântul‑stimul lampă, 
subiectul a reacționat cu lampă cu gaz abia după 20,0''. Cu puțin 
înainte avusese un vis plăcut: primise în camera ei — în locul cinei 
de la ora 21, pe care nu o lua decât rareori — o lampă nouă, mult 
dorită.

fereastră sticlă — 10,0'' (între timp s‑a gândit la „vitrină“)

Subiectul s‑a gândit la un magazin mare, cu vitrine frumoase.  
O perioadă mai lungă fusese infirmieră privată la soția proprietarului 
unui astfel de magazin și era foarte atașată de fosta ei pacientă. 
Subiectul aflase termenul de „vitrină“ de la sora pacientei respective. 
Se vede cum termeni aparent indiferenți în orice privință sunt 
determinați de idei concomitente.

a bate de ora 6 — 2,0''

Subiectul făcuse garda de noapte într‑o cameră de gardă, unde 
trebuia mereu să se scoale la ora 6 seara.

309

310

311



I. Cercetări experimentale referitoare la asociațiilor oamenilor sănătoși

153

Reacția

a picta peintre — 6,8''

cu timp de reacție prelungit, se referă la o ședere vreme de un an în 
Elveția franceză. Subiectul, pe atunci o fată foarte tânără, a fost 
curtată de un pictor; el voia neapărat să o și picteze. În afară de o 
mascare a constelației printr‑o asociație absolut plată, în cuvân‑
tul‑reacție peintre se mai află o constelație, deoarece, în acest loc, 
amintindu‑și de o trăire erotică în Elveția franceză, subiectul utili‑
zează numaidecât și un cuvânt franțuzesc. În cursul experimentului 
în condiții de distragere, subiectul reacționează din nou cu aceeași 
constelație:

pictor peintre — 13,0''

De remarcat sunt timpii de reacție lungi, caracteristici în ambele 
situații.

Într‑o succesiune rapidă apar reacțiile:

nuntă mâine — 2,2''
vino mâine — 1,4''

Această repetiție nu este întâmplătoare. Subiectul își sărbătorea 
onomastica a doua zi după înregistrarea experimentului în condiții 
de normalitate. Femeia se bucura: dorea să iasă după aceea, fiindcă 
în ziua respectivă avea invitați și voia să primească acasă toate feli‑
citările; printre acestea, aștepta și o scrisoare de la iubitul ei.

Găsim apoi următoarele reacții:

bogat în iubire — 2,0''
sărac în virtute — 2,2''

Prima asociație este un citat din romanul Albin Indergand  
de Ernst Zahn; el se referă la o poveste de dragoste și are pentru 
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subiect semnificația unui citat al complexului, așa cum am discutat 
deja în cazul subiectului 5 din grupul bărbaților instruiți și al 
subiectului 1 din grupul femeilor neinstruite. Cea de‑a doua are o 
formă analoagă, dar constituie o compoziție proprie. Aici subiectul 
s‑a gândit la o altă infirmieră, cu care avusese în ziua precedentă o 
controversă pe tema „iubirii“, când cealaltă adoptase o poziție mai 
puțin ideală decât subiectul în această problemă. Cuvântul‑stimul 
sărac a fost asociat cu bogat (cuvântul‑stimul anterior) și cu reacția 
accentuată afectiv legată de acesta, ocazie cu care subiectul a conști‑
entizat opoziția dintre idealul său de iubire și idealul celeilalte 
infirmiere. Prin sărac în virtute a fost vizată cealaltă infirmieră.

Aceeași idee a prilejuit următorul citat:

a urî crezut‑ai — 2,2''

Citatul sună textual:

„Crezut‑ai vreodată
Că viața s‑ar cuveni s‑o urăsc
(Și să fug în deșert
Fiindcă nu toate
Visele‑flori mi‑au rodit?“) (Goethe, Prometeu)70

Subiectul nu cunoaște din acest citat decât primele două versuri, 
iar partea din paranteză a uitat‑o complet. Atunci subiectul s‑a 
gândit intens la cealaltă infirmieră și la opiniile ei josnice pe tema 
„iubirii“. De aici se vede cât de strâns se asociază astfel de termeni și 
citate cu complexele accentuate afectiv, contribuind la exploatarea 
unui enorm material lingvistic inconștient, aflat la dispoziția 
complexelor accentuate afectiv și care îi facilitează poetului, de pildă, 
nenumărate variații ale unei singure idei.

70 [Cf. Goethe, Opere alese, vol. 1, ed. cit., p. 71 — n.red.]
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Un alt citat:

vremelnic nu durează veșnic — 5,6''

se referă tot la complexul ei erotic. Timpul de reacție este surprin‑
zător de lung. Subiectul s‑a gândit la „fratele unei prietene“, care s‑a 
dovedit a fi propriul iubit; ea aștepta cu mare nerăbdare să afle dacă 
acesta a acceptat sau nu un anumit post în străinătate, femeia 
dorindu‑și ca el să nu plece acolo.

La cuvântul‑stimul a săruta, subiectul a reacționat cu o notă de 
surpriză: a săruta — da — nu vă pot spune asta; tocmai am vorbit 
despre ceva. Era vorba despre aceeași discuție cu cealaltă infirmieră, 
care spunea că sărutul este ceva murdar. La cuvântul‑stimul timp, 
subiectul a reacționat:

timp conform — 2,0''

A doua reacție care a urmat a fost:

a conduce conform — 3,8''

La a conduce, subiectului i‑a venit în minte o infirmieră mai în 
vârstă, care avea în subordine o întreagă secție. Un mic incident din 
acele zile l‑a determinat pe subiect să gândească în felul următor: 
„Ea ne conduce totuși în orice privință.“ Cuvântul‑stimul a conduce 
a generat această idee pe care subiectul nu putea s‑o exprime: în 
schimb, a survenit cuvântul‑reacție conform, utilizat anterior aproa‑
pe nemijlocit și care are sens în cazul timpului, dar în cazul lui  
a conduce are cel mult un sens îndepărtat71. Așadar, golul provocat 
de afect la nivelul reacției este umplut de un cuvânt‑reacție deja 
existent. Un fenomen asemănător am prezentat deja la subiectul 5 
din grupul bărbaților instruiți, care în cursul unui experiment 

71 [În germană, cuvântul compus zeitgemäβ, rezultat din cele două cuvinte care  
au fost asociate (Zeit = timp și gemäβ = conform) are sensul de „contempo‑
ran“ — n.t.]

316

317

318



Cercetări experimentale

156

desfășurat în condiții de oboseală a răspuns mereu cu ieri la o serie 
de cuvinte‑stimul care trezeau un complex.

La reacția

a iubi nevoiaș — 4,0'',

subiectul își modifică brusc expresia feței. Acest fenomen se referă 
la propriul complex erotic și este important pentru noi, deoarece  
în patologia asociațiilor întâlnim fenomene asemănătoare în timpul 
reacțiilor (subiectul își schimbă mimica, vorbește pe neașteptate în 
șoaptă), atunci când este vorba despre complexe care au o însem‑
nătate afectivă.

La

a alege sfat — 3,2'',

subiectul s‑a gândit că la alegerea soțului trebuie să fie foarte 
precaută și că ar avea nevoie de un sfat bun în legătură cu cine 
trebuie ales.

La baza reacției

speranță nu se pierde — 1,8''

se află un citat dintr‑o scrisoare primită de curând de la pictorul din 
vestul Elveției (le peintre), epistolă din care reieșea că acesta încă nu 
și‑a pierdut speranța în ea.

Pe reacția

drag gol — 3,0'',

subiectul a pus un accent surprinzător; reacția se referă la propria‑i 
viață amoroasă, iar prin schimbarea mimicii, asocierea trebuie pla‑
sată chiar în apropierea reacției menționate

a iubi nevoiaș — 4,0''.
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Reacția 

leneș de ce — 1,8''

este tot un citat. Textul pe care se bazează sună astfel:

„La păianjen veni o fată,
Iar el întrebă: de ce așa târziu?
De când tot torc firicele, știu
Cât de fin sunt răsucite, iată!“

Cuvântul‑stimul leneş sintetizează conținutul acestor versuri. În 
plus, reacția este determinată sonor de cuvintele‑stimul târziu și 
răsucit. Factorii „situație“ și „formă evidentă“ între cuvinte se con‑
den sează (Freud) cu claritate la nivelul inconștientului în cuvântul 
leneş; acest lucru este demonstrat chiar de împrejurarea că timpul de 
reacție este foarte scurt și, ca atare, nu poate fi vorba despre o căutare 
conștientă a citatului respectiv. Totodată, se vede că subconștientului 
sau inconștientului îi place foarte mult să asocieze citate sau com‑
plexe, astfel încât, deseori, fragmentele de citate sau de cântece 
prinse din zbor, al căror text nu este cunoscut până la capăt de către 
subiect, sunt legate, în primul rând, de complex. În cazul de față, de 
exemplu, subiectul nu știe de fapt poezia pe dinafară.

Trebuie să mai demonstrăm că îndărătul acestui citat se ascunde 
în mod adecvat tot o idee accentuată afectiv:

Versul, luat dintr‑o poezie școlărească, corespunde pe de‑a‑ntre‑
gul situației accentuate afectiv, survenite concomitent. Așa cum am 
amintit, în vremea aceea subiectul făcea de gardă noaptea într‑o 
cameră de gardă. Peste zi dormea. Dimineața îi lua locul de fiecare 
dată infirmiera care avea în grijă, în timpul zilei, aceeași cameră de 
gardă; în ultimele zile, subiectul se supărase de mai multe ori din 
cauza faptului că infirmiera respectivă o înlocuise prea târziu; 
expresia acestei situații o găsim în reacția menționată.
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În spatele reacției aparent nesemnificative și generale:

ceva important — 1,2'',

se ascunde gândul la sărbătorirea onomasticii de a doua zi.
La cuvântul‑stimul a curta nu se produce nicio reacție. Cauza 

acestui fapt se găsește tot în discuția despre iubire cu acea infirmieră. 
Ea îi povestise că își permisese să scrie în glumă la o agenție 
matrimonială obscură, care îi recomandase un văduv drept o partidă 
bună. Această idee i‑a displăcut profund subiectului.

La cuvântul‑stimul a face, subiectul a reacționat: şi a desface — 
1,0''. Sub această reacție superficială este mascat încă o dată gândul 
la controversa referitoare la iubire.

De obicei, când un complex se ascunde în spatele unor astfel de 
citate sau reacții superficiale, timpul de reacție este scurt: în vreme 
ce în cazul așa‑numitelor erori, atenția este complet absorbită de 
complexul care trebuie să fie refulat, adică ascuns în fața propriei 
conștiințe sau a experimentatorului, aici are loc o divizare a atenției; 
o parte vizează reacția lingvistică, iar aceasta are atunci un caracter 
foarte superficial (lingvistico‑motor, sonor), și cealaltă parte este 
acaparată de reprezentarea accentuată afectiv. Această parte este 
refulată frecvent și nu ajunge în mod clar la nivelul unei conștiințe 
depline. Această părere este confirmată și de percepția mai des 
întâlnită, potrivit căreia asemenea citate și reacții superficiale — 
despre care, de pildă, cercetătorul știe precis că ele au legătură cu un 
complex puternic accentuat afectiv și sunt condiționate de acesta — 
sunt expuse uneori cu cea mai indiferentă mină din lume.

Principala componentă a unui complex accentuat afectiv este 
clivată și refulată din conștiință. În calitate de reprezentant al com‑
plexului, lanțul de reprezentări derulat concomitent în mod conştient 
nu conține, de exemplu, decât un citat care survine după un timp de 
reacție foarte scurt și îi arată cunoscătorului că, la nivelul sub‑
conștientului, un complex important își dezvoltă efectele sub acest 
înveliș.
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În celălalt caz, în care afectul se manifestă chiar prin calitatea 
reacției (accent, expresie), clivarea nu are loc, reacția este îngreunată, 
iar timpul de reacție se prelungește (vezi, în cazul subiectului nostru, 
exemplul a iubi–nevoie — 4,0'').

În cursul experimentului în condiții de distragere, la subiectul 3 
din grupul femeilor neinstruite, întâlnim  — printre puținele 
cuvinte‑reacție repetate de mai multe ori (bicicletă, Zürich, clar, 
trist) — două în cazul cărora un complex poartă, probabil, vina 
pentru repetiție.

La reacțiile: 

bicicletă roată
tramvai bicicletă,

femeia‑subiect a explicat ulterior că iubitul ei merge adesea cu 
bicicleta, fapt ce i‑a venit imediat în minte când a auzit cuvin‑
tele‑stimul; la reacțiile:

incendiu Zürich
gară Zürich,

subiectul și‑a amintit că în timpul acelei discuții despre iubire 
apărase orașul Zürich cu locuitorii lui cu tot, în fața celeilalte 
infirmiere.

Reacțiile:

emoționat trist
blând trist

au legătură cu întâmplări din familie.
La reacțiile:

    păcat lume — 0,8''
    căință moarte — 1,2''
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a avut în fața ochilor un incident recent, când o pacientă a apucat să 
bea niște Lysol din vasul cu instrumente; ce‑i drept, n‑au apărut 
urmări grave, dar povestea s‑a petrecut în camera de gardă, unde 
subiectul era de serviciu, și‑i lăsase o impresie foarte chinuitoare și 
un sentiment de mare vinovăție; de aici, și perseverația din reacțiile 
de mai sus.

Subiectul 4. Rezultatul experimentului seamănă în cea mai mare 
măsură cu cel înregistrat în cazul subiectului 2 din acest grup. Feno‑
menul de distragere nu este totuși atât de clar (subiectul și‑a con‑
centrat toată atenția în timpul celor două experimente). Reacțiile din 
grupul sonor lipsesc cu desăvârșire, iar numărul formelor lingvis‑
tico‑motoare este încă redus. Coexistențele prezintă cifre ridicate. 
Predicatele sunt rare și reacțiile egocentrice lipsesc, ceea ce pledează 
pentru o înțelegere foarte obiectivă a cuvintelor‑stimul. Valorile 
numerice pentru aceeași formă gramaticală a cuvântului‑stimul și 
cuvântului‑reacție sunt surprinzător de mari, ca și în cazul subiec‑
tului 2 din acest grup. Subiectul nostru aparține, așadar, aceluiași tip 
de reacție, absolut obiectiv, fără constelații demonstrabile. Multe 
asociații au timpi de reacție prelungiți, pentru care nu avem o 
explicație ulterioară. Nu avem o analiză mai detaliată.

Subiectul 5. Predicatele se diminuează destul de mult (în cursul 
experimentului în condiții normale, de exemplu, doar 8,5 în loc de 
20,4%, cât e media pentru femeile neinstruite). Și coordonările se 
situează sub medie în experimentele făcute în condiții de normalitate 
și de distragere; reacțiile lingvistico‑motoare, în schimb, sunt peste 
medie pentru femeile neinstruite. (Acestea din urmă se cifrează la 
24% pentru experimentul în condiții de normalitate și 28,8% pentru 
distragerea externă.) În general, ne aflăm în fața unui caz cu relativ 
puține asociații interne, dar multe asociații externe.

Deși sau tocmai pentru că tipul general de reacție pare cam 
superficial, experimentul în condiții de distragere a reușit, în vreme 
ce femeile neinstruite, cu multe predicate, nu se lasă distrase prea 
ușor în mod obișnuit. Chiar dacă în cea de‑a doua parte a distragerii, 
asociațiile externe nu sunt mai numeroase decât în prima sută a 
experimentului efectuat în condiții de normalitate, asociațiile interne 
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s‑au diminuat totuși în mod evident; în schimb, s‑au înmulțit reac‑
țiile sonore.

În cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate 
avem o creștere a asociațiilor interne. Totodată constatăm, așa cum 
se întâmplă destul de frecvent, o creștere a constelațiilor ce ar putea 
fi cauza acestei deplasări, după cum o demonstrează mai multe 
cazuri. (Aici poate avea o influență și faptul că printre cuvin‑
tele‑stimul din cea de‑a doua sută se găsesc mai multe apte să 
trezească reprezentări accentuate afectiv decât în prima sută.) De‑
monstrabile sunt în prima sută a experimentului desfășurat în 
condiții de normalitate 6 constelații, în cea de‑a doua sută a aceluiași 
experiment 10, iar în condiții de distragere 2. În cursul expe‑
rimentului în condiții de distragere, ele se diminuează mult. Deci, 
este vorba aproape exclusiv despre constelații ale complexului.

Subiecții 4 şi 5 
infirmiere, 23 şi 28 de ani, elvețiene, absolvente de şcoală generală

Subiectul 4 Subiectul 5
Asociații Normal Distragere Normal Distragere

Externă Externă

Calitate specifică
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coordonarea 46 46 54 26 21 32 14 16
relația 
predicativă

4 2 – 6 9 8 4 6

dependența 
cauzală

1 3 – – 1 1 – –

coexistența 30 15 18 32 32 15 14 12
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identitatea 4 13 16 18 6 8 12 8
formele lingvis‑
tico‑motoare

14 18 12 18 30 32 50 48

completarea 
lexicală

– – – – – – – –

sonoritatea – – – – – 2 2 8
rima – – – – – – 2 –
indirecte 1 2 – – – – – 2
lipsite de sens – 1 – – – 1 – –
erorile – – – – 1 1 2 –
repetarea cuvân‑
tului‑stimul

– – – – – – – –

reacția 
egocentrică

– – – – – – – –

perseverația – 1 – – – – – 2
repetițiile 8 5 6 4 10 9 0 2
aceeași formă 
gramaticală

85 86 96 90 76 69 68 70

același număr  
de silabe

60 53 58 56 54 43 48 42

aliterația 11 6 8 2 16 19 28 28
consonanța 15 7 10 8 14 21 30 36
aceeași 
terminație

25 17 12 24 17 14 12 22

asociațiile 
interne

51 51 54 32 31 41 18 22

asociațiile 
externe

48 46 46 68 68 55 76 68

reacțiile sonore – – – – – 2 4 8
numărul de 
asociații

100 100 50 50 100 100 50 50
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Complexul se referă la o legătură amoroasă cu deznodământ 
neplăcut: femeia‑subiect a fost părăsită de iubitul infidel, deși se 
cunoșteau de mai multă vreme.

Timpii de reacție lungi (majoritatea peste 5'') se restrâng aproape 
exclusiv la aceste constelații ale complexului. Exemple:

îngrijitor infirmier 11,4'' (iubitul era îngrijitor)
inimă stomac 6,4''
a mângâia a iubi 5,6''
a se despărți a merge 5,6''
drag rău 8,8''
libertate întemnițat 6,0''
a disprețui bine văzut 18,4''
lanț a rupe 5,2''
fals falsitate 7,2''

Subiectul nu prea a vrut să ofere informații despre puținul rest de 
constelații și timpi de reacție lungi, ce nu pot fi recunoscuți, fără 
îndoială, ca fiind aferenți complexului; de aceea, ei sunt, firește, cu 
atât mai suspecți.

Aici vedem din nou cu claritate tipul aparte de manifestare a 
complexului: timpii de reacție prelungiți. (Cu aceasta nu vrem să 
spunem că ei nu pot apărea și în alte cazuri; de pildă, în cazul 
cuvintelor‑stimul cam dificile și neuzuale.)

Am mai întâlnit timpi de reacție prelungiți ca fenomene ale 
complexului (la subiecții 3 și 4 din acest grup); aici ei sunt aproape 
în exclusivitate caracteristici ale complexului. Ei intră în categoria 
așa‑numitelor „erori“, unde nu se produce absolut nicio reacție 
lingvistică.

Repetarea cuvintelor‑reacție se limitează aproape exclusiv la 
experimentul desfășurat în condiții de normalitate și privește 16 
cuvinte diferite; majoritatea desemnează lucruri din viața cotidiană 
a unei infirmiere.

Subiectul 6. O privire asupra raportului dintre predicate și 
coordonări ne arată că subiectul face parte din tipul predicativ.  
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În conformitate cu regula tipului predicativ, nu constatăm absolut 
niciun efect clar al distragerii. Reacțiile sonore și asociațiile indirecte 
apar doar în prima parte a distragerii. Reacțiile egocentrice sunt 
reprezentate destul de puternic și distribuite uniform. Numărul 
maxim de asociații interne și cel minim de asociații externe sunt 
reprezentate tot în cea de‑a doua sută a experimentului efectuat în 
condiții de normalitate. Acolo observăm și un maximum de erori (7), 
care sunt provocate aproape în totalitate de un complex. Din păcate, 
subiectul ne‑a rămas dator cu o explicație exactă, iar carac terul lui 
reținut ne‑a determinat să nu insistăm asupra acestui lucru. Subiectul 
mărturisește doar că, de cele mai multe ori, amintirile privitoare  
la evenimente deosebite din familie se află îndărătul erorilor și al 
timpilor de reacție lungi. De câteva ori vina o poartă și o serie de 
cuvinte‑stimul neobișnuite.

Subiectul 7. Distragerea a fost un succes evident: în principal, ea 
este caracterizată prin reducerea coordonărilor și înmulțirea for‑
melor lingvistico‑motoare, în timp ce predicatele, deși sunt destul de 
multe, se găsesc totuși într‑un număr ceva mai stabil. Perseverațiile 
apar cel mai frecvent în condiții de distragere, mai ales în cea de‑a 
doua sută a experimentului făcut în asemenea condiții. Nu întâlnim 
reacții egocentrice. Din tipul de reacție nu este evident dacă în 
asociațiile subiectului constelațiile sau complexele joacă sau nu 
vreun rol. Mai degrabă putem trage concluzii din timpii de reacție, 
deoarece o parte a timpilor de reacție surprinzător de lungi apare la 
cuvinte‑stimul complicate:

a săruta sărut matinal 8,4''
a aminti scrisoare 11,0''
rău  (eroare)
derbedeu fără avere 12,6''

În acest caz ne lipsește totuși o analiză psihică exactă. În cursul 
experimentului în condiții de distragere se repetă forma reacției; de 
cele mai multe ori este vorba despre reacții sub forma unei propoziții 
simple; de exemplu:
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păcat omul păcătuiește
căință omul se căiește
iubire oamenii iubesc
puternic omul este puternic
ură oamenii urăsc etc.

Subiecții 6 şi 7 
infirmiere, 18 şi 27 de ani, elvețiene, absolvente de şcoală generală

Subiectul 6 Subiectul 7
Asociații Normal Distragere Normal Distragere

Externă Externă

Calitate specifică
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coordonarea 22 19 14 12 19 30 4 8
relația 
predicativă

27 45 50 48 32 32 36 16

dependența 
cauzală

1 1 – – 2 1 – –

coexistența 31 14 6 12 26 12 10 6
identitatea 2 3 6 10 2 4 6 2
formele lingvis‑
tico‑motoare

16 11 18 18 18 18 36 66

completarea 
lexicală

– – – – – – – –

sonoritatea – – 2 – – – – 2
rima – – – – – – – –
indirecte – – 4 – – – – –
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lipsite de sens – – – – – – 4 –
erorile 1 7 – – 1 3 – –
repetarea cuvân‑
tului‑stimul

– – – – – – 4 –

reacția 
egocentrică

3 2 2 2 – – – –

perseverația 7 1 2 – 2 – 8 14
repetițiile 13 11 14 6 14 9 18 4
aceeași formă 
gramaticală

50 29 28 32 31 35 38 60

același număr  
de silabe

37 24 48 52 53 43 20 14

aliterația 6 3 6 6 13 9 28 30
consonanța 9 5 12 6 15 12 34 30
aceeași 
terminație

– 2 2 4 6 11 20 28

asociațiile 
interne

50 65 64 60 53 63 40 24

asociațiile 
externe

49 28 30 40 46 34 52 74

reacțiile sonore – – 2 – – – – 2
numărul de 
asociații

100 100 50 50 100 100 50 50

Aici nu apar timpi de reacție surprinzător de lungi. N‑am putut 
descoperi dacă această repetiție formală, în special revenirea 
cuvântului om, indică niște fenomene ale complexului, similare cu 
cele constatate în cazul subiectului 1 din acest grup.

Privite din afară, asociațiile subiectului nostru produc o impresie 
foarte obiectivă, fără constelații subiective numeroase. Timpii de 
reacție destul de variabili și, adesea, surprinzător de lungi indică 
totuși faptul că în spatele reacțiilor aparent obiective trebuie căutate, 
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probabil, niște constelații ale complexului. Din motive practice nu 
prea a fost posibil ca în toate cazurile cercetate să efectuăm o analiză 
psihică exhaustivă, așa cum am făcut, din fericire, la unii subiecți.

Subiectul 8. Caracteristica reacțiilor rezidă în ponderea pro‑
nunțată a predicatelor, care au o contribuție importantă la numărul 
mare de asociații interne. Există o înclinație clară spre judecăți de 
valoare care nu au însă un caracter subiectiv (egocentric) evident. 
Reacțiile trădează o puternică participare la experiment, respectiv o 
atenție sporită la sensul cuvântului‑stimul. Prin aceasta, în ciuda 
unei anumite reticențe și rezerve, conținutul mai intim al repre‑
zentării iese totuși în relief destul de limpede. Subiectul este o femeie 
de serviciu foarte vrednică și practică, foarte religioasă, care se 
gândește uneori să se mărite. În starea de normalitate se repetă 
următoarele reacții:

practic de 2 ori bun de 3 ori
casă de 2 ori frumos de 4 ori
cameră de 2 ori splendid de 3 ori
biserică de 2 ori bărbat de 3 ori
Dumnezeu de 2 ori copil de 5 ori

Cu puțin înainte de înregistrarea asociațiilor, subiectul fusese 
atacat de un câine mare și se speriase rău.

Reacția câine se repetă de 4 ori. O dată subiectul are o perseverație 
puternică la imaginea câinelui:

a mârâi câine
noduri nodurile de pe labele câinelui

În plus, se repetă de 2 ori reacția lup. La cuvântul‑stimul viclean, 
subiectul reacționează cu lup, la care declară spontan că prima dată 
i‑a venit în minte, de fapt, „vulpe“. Aceste reacții și repetiții relevă cu 
claritate niște complexe accentuate afectiv, iar odată cu aceasta,  
o puternică participare personală, în genere.
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Subiectul 8 
femeie de serviciu, 27 ani, elvețiancă, absolventă de şcoală generală,  

destul de inteligentă

Asociații Normal Distragere

Calitate specifică

Externă

Pr
im

a 
su

tă

A
 d

ou
a 

su
tă

Pr
im

a 
ju

m
ăt

at
e

A
 d

ou
a 

ju
m

ăt
at

e

coordonarea 10 13 10 20
relația predicativă 48 32 37 32
dependența cauzală – – – 2
coexistența 11 4 14 4
identitatea 2 5 2 2
formele lingvistico‑motoare 23 42 25 32
completarea lexicală – 2 2 2
sonoritatea – – – 2
rima – – 2 –
indirecte – – 2 –
lipsite de sens – – – –
erorile 6 1 6 4
repetarea cuvântului‑stimul – – – –
reacția egocentrică – – 2 –
perseverația – 1 – –
repetițiile 15 15 8 2
aceeași formă gramaticală 38 38 34 40
același număr de silabe 42 36 44 54
aliterația 3 11 6 8
consonanța 11 15 10 8
aceeași terminație 6 8 4 6
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asociațiile interne 58 45 47 54
asociațiile externe 36 51 41 38
reacțiile sonore – 2 4 4
numărul de asociații 100 100 50 50

Experimentul în condiții de distragere, efectuat, de altfel, într‑un 
mod foarte defectuos, n‑a avut absolut niciun efect. Așa că avem și 
aici același comportament caracteristic ca în cazul tipurilor predi‑
cative descrise mai sus.

Numeroasele erori înregistrate la acest subiect se distribuie în 
felul următor: dintre cele 7 erori survenite în cursul experimentului 
în condiții de normalitate, 5 revin cuvintelor‑stimul cu un neîn‑
doielnic accent afectiv (precum inimă, bunăcuviință, ipocrit, fidel, 
bogat, răzbunare etc.), iar dintre cele 10 (respectiv 5) erori înre‑
gistrate în condiții de distragere, 8% (respectiv 4%) revin cuvin‑
telor‑stimul accentuate afectiv; o altă dovadă a faptului că majoritatea 
erorilor poate fi atribuită unor cauze emoționale.

Rezumatul grupului de femei neinstruite

În grupul femeilor neinstruite avem 8 subiecți cu vârste cuprinse 
între 18 și 28 de ani, cu 2 400 de asociații. De la fiecare avem 200 de 
asociații din experimentul desfășurat în condiții de normalitate și 
100 de asociații în condiții de distragere externă.

Cei mai mulți subiecți sunt destul de inteligenți. Mai mult de ju‑
mătate au frecventat, pe lângă învățământul elementar, și pe cel 
secundar. Șapte subiecți vorbesc în mod obișnuit în dialectul elvețian 
și doar unul vorbește dialectul din sudul Germaniei (mai apropiat 
de germana literară). Șapte persoane sunt infirmiere și una este 
femeie de serviciu. Două reacționează conform tipului predicativ; la 
amândouă, experimentul efectuat în condiții de distragere n‑a avut 
succes. La un al treilea subiect, care avea și el destul de multe aso‑
cieri predicative, fără a aparține de‑a dreptul tipului predicativ, 
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expe rimentul în condiții de distragere a eșuat de asemenea, în parte 
poate și pentru că la multe cuvinte‑stimul, spre a nu‑i fi distrasă 
atenția, subiectul n‑a trasat în mod regulat linii la auzul bătăilor 
metro nomului. Experimentul în condiții de distragere a reușit numai 
pe jumătate în cazul unui subiect cu multe coordonări și deficit de 
constelații. În cursul experimentului în condiții de distragere, su‑
biec tul și‑a dublat pur și simplu zelul, pentru a fi atent atât la cuvin‑
tele‑stimul, cât și la bătăile metronomului.

În cazul celorlalți patru subiecți, experimentul în condiții de 
distra gere a reușit, deși, în general, și acești subiecți și‑au pus în joc 
întreaga energie în timpul experimentului respectiv, depunând 
eforturi considerabil mai mari decât în cursul experimentului efec‑
tuat în condiții de normalitate, fiindcă le‑a venit mai greu decât 
persoanelor instruite să‑și împartă atenția. În ansamblu, dintre toate 
grupurile, femeile neinstruite sunt cel mai puțin capabile să‑și 
distribuie atenția. Ca fenomene ale distragerii, asociațiile sonore 
joacă un rol mult mai restrâns decât în grupurile de persoane 
instruite. Doi subiecți aparțin unui tip pur obiectiv, având puține 
predicate; ca să spunem așa, sunt lipsiți de constelații și au sur‑
prinzător de multe cuvinte‑reacție cu același număr de silabe precum 
cuvintele‑stimul. La alți doi subiecți (1 și 3), înainte de toate, 
manifestările complexului apar în prim‑plan, sub cele mai diferite 
forme. La trei subiecți se poate observa în cea de‑a doua sută a expe‑
rimentului realizat în condiții de normalitate o înmulțire a asocia‑
țiilor interne și o diminuare a celor externe; aici s‑a vădit mai ales că 
și manifestările complexului au fost mai clare în cea de‑a doua sută 
a experimentului efectuat în condiții de normalitate, în vreme ce în 
condiții de distragere ele s‑au diminuat și mai mult; există cazuri 
evidente — de exemplu, subiectul 1 — când în cea de‑a doua sută a 
experimentului, în condiții de normalitate, fenomenul complexului 
nu depinde, cu siguranță, de înmulțirea cuvintelor‑stimul accentuate 
afectiv. Complexul se manifestă și în cazul cuvintelor‑stimul care 
n‑au deloc această însușire pentru alți oameni.
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4. Bărbați neinstruiți

Pentru grupul bărbaților neinstruiți oferim succint doar tabelul 
clasificării primelor 6 cazuri; rubricile lăsate la o parte nu prezintă 
un interes deosebit. Cât privește îndeosebi grupul formelor 
lingvistico‑motoare, avem la nivelul întregului grup următoarele 
valori medii, de la care niciunul dintre cei 6 subiecți nu se abate 
considerabil: experimentul în condiții de normalitate — prima sută 
27, a doua sută 30; distragere externă — prima jumătate 22, a doua 
jumătate 34. Constelații clare ale complexului pot fi demonstrate cu 
greu și aproape în toate cazurile ne lipsește o analiză amănunțită.

Subiectul 1. Asociațiile externe le domină pe cele interne, dar nu 
în aceeași măsură ca în cazul persoanelor instruite. Efectul distragerii 
e limpede: în cea de‑a doua sută a experimentului desfășurat în 
condiții de normalitate vedem cum scade numărul asociațiilor 
interne și cum crește un pic numărul celor externe. Surprinzător de 
mari sunt cifrele pentru erori și pentru reacții egocentrice (4, 8, 6  
și 4); ele depășesc media pentru aceste forme de reacție. În lipsa unei 
analize mai precise nu putem găsi semnificația erorilor în cazul 
fiecărei asociații. Nu există, ca să spunem așa, asociații constelate 
clare; în afara câtorva erori, nici timpii de reacție nu trădează 
constelațiile complexului; ei oscilează între limite înguste: de la  
0,6'' la 2,6''.

Subiectul 2. Ca și în cazul precedent, asociațiile externe le domină 
pe cele interne. În cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de 
normalitate se vădește o creștere a asociațiilor interne și o scădere a 
celor externe. În cazurile în care am mai întâlnit acest fenomen până 
acum și la celelalte grupuri, l‑am putut explica, aproape fără excepție, 
prin faptul că atunci complexele asociative accentuate afectiv se 
manifestă mai pregnant. Probabil, și aici este aceeași situație; totuși, 
aici nu sunt foarte evidente asociațiile constelate și avem doar o 
analiză parțială. Suma timpilor de reacție din cea de‑a doua sută este 
mai mare decât în prima; timpii de reacție mai lungi sunt mai 
numeroși. În cea de‑a doua sută se găsește, în mod semnificativ, 
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reacția: familie–singur, cu 4,4'', cea mai mare durată de reacție care 
apare la acest subiect.

Tânărul este logodit cu o infirmieră. O serie de răspunsuri cu 
timp de reacție ceva mai mare este condiționată, probabil, de acest 
complex de idei.

Cele mai puternice fenomene de distragere le întâlnim în prima 
parte a experimentului efectuat în condiții de distragere, unde găsim 
și 6 asociații sonore.

Aluzii constelate descoperim la subiectul nostru în unele reacții 
ce se referă la serviciul militar:

elev soldat
credincios soldat
rând front

Altele se referă cu o probabilitate destul de mare la logodnă și la 
logodnica lui:

drag a avea încredere 1,6''
speranță în sfârșit 1,6''
cunună verighetă 3,2''
credință a abandona (orice credință) 2,4''
pretutindeni singur ?
familie singur 4,4''
a se despărți a se întâlni 1,6''

Timpii de reacție cam lungi în raport cu celelalte asociații susțin 
această opinie. La acest subiect, ca și la precedentul, nu întâlnim 
absolut deloc citate și alte lucruri asemănătoare.
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Subiecții 1–6, infirmieri 
(1) 40 de ani, elvețian, absolvent de şcoală generală, destul de citit; 

(2) 25 de ani, german din sud, absolvent de şcoală generală; 
(3) 54 de ani, absolvent de şcoală medie, inteligent, cam neurastenic;  

(4) 37 de ani, absolvent de şcoală generală;  
(5) 30 de ani; 

(6) 34 de ani, absolvent de şcoală medie

Subiectul 1 Subiectul 2 Subiectul 3

Asociații
Normal Distra‑

gere
Normal Distra‑

gere
Normal Distra‑

gere
Externă Externă Externă
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coor do‑
narea

34 12 16 16 32 37 24 20 5 22 10 12

relația 
pre‑
dicativă

12 28 18 10 1 4 2 8 17 16 12 30

asociații 
interne

49 41 34 26 33 42 26 28 23 38 22 42

asociații 
externe

50 51 62 60 64 53 64 66 75 59 56 48

reacții 
sonore

– – – – 2 1 6 – – 1 4 2

altele 1 8 2 14 1 4 4 6 2 2 18 8
număr de 
asociații

100 100 50 50 100 100 50 50 100 86 50 50
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Subiectul 4 Subiectul 5 Subiectul 6
coordo‑
narea

15 15 22 10 32 16 18 12 46 27 30 22

relația 
pre‑
dicativă

31 28 20 16 3 5 – 2 9 11 6 10

asociații 
interne

49 46 44 26 35 21 18 14 56 40 38 32

asociații 
externe

48 48 46 68 63 78 68 80 40 56 56 58

reacții 
sonore

1 1 4 – 1 1 8 4 1 1 – 2

altele 2 5 6 6 1 – 6 2 3 3 6 8
număr de 
asociații

100 100 50 50 100 100 50 50 100 100 50 50

Subiectul 3. Experimentul realizat în condiții de distragere n‑a 
reușit; totuși, trebuie avut în vedere faptul că participarea la asociațiile 
care țin de grupul sonor și de grupul intitulat „altele“ este mai 
puternică în condiții de distragere decât în condiții de normalitate, 
în vreme ce reacțiile egocentrice au dispărut în cursul experimentului 
în condiții de distragere; sunt fenomene care pot fi privite totuși mai 
mult sau mai puțin drept efecte ale distragerii. Nu întâlnim în mod 
vădit asociații constelate și asociații specifice complexului.

Subiectul 4. Subiectul poate fi inclus și în tipul predicativ. Se 
poate înregistra totuși un anumit rezultat al distragerii; vedem în 
tabelul nostru cum asociațiile interne scad vizibil și întâlnim o creș‑
tere evidentă a asociațiilor externe numai în cea de‑a doua parte a 
experimentului în condiții de distragere; în schimb, observăm în 
prima parte a experimentului efectuat în condiții de distragere un 
maximum de reacții sonore. Perseverațiile și reacțiile egocentrice 
lipsesc cu desăvârșire. Nu găsim asociații constelate clare. În discuția 
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noastră despre constelații și complexe (vezi subiectul 4 din grupul 
bărbaților instruiți) am invocat acest caz — am fi putut lua și un altul 
din cazurile anterioare, aparținând grupului de față — drept exemplu 
pentru situațiile în care întâlnim primele constelații, respectiv 
reminiscențe subiective.

Subiectul 5. Asociațiile interne se diminuează în acest caz, la fel 
ca în câteva dintre primele cazuri ale acestui grup. Îndeosebi pre‑
dicatele se găsesc în număr foarte mic. Efecte clare ale distragerii: 
asociațiile interne scad puternic atât în cea de‑a doua sută a experi‑
mentului în condiții de normalitate, cât și în cursul experimentului 
desfășurat în condiții de distragere, mai ales în partea a doua. 
Sonoritățile, rimele, reacțiile indirecte și lipsite de sens se aglo me‑
rează în timpul experimentului în condiții de distragere, în special 
în prima parte. În cea de‑a doua parte, ele se mai diminuează din 
nou; în schimb, acolo este evidentă de cele mai multe ori o scădere 
a asociațiilor interne și o creștere a celor externe. Ca și în cazul care 
urmează și în cel al subiecților 2 și 4 din grupul femeilor neinstruite, 
cifrele pentru aceeași formă gramaticală sunt surprinzător de 
ridicate (86 în prima sută a experimentului în condiții de normalitate 
și 44 în cea de‑a doua sută; câte 88 în cele două jumătăți ale expe‑
rimentului efectuat în condiții de distragere). Potrivit acestei con‑
statări lipsesc asociațiile egocentrice, iar asociațiile constelate intră 
pe de‑a‑ntregul într‑un plan secundar și nu pot fi recunoscute cu 
claritate, la fel ca în cazurile menționate.

În cea de‑a doua parte a experimentului în condiții de distragere 
se ajunge la anumite repetiții, probabil ca manifestare a distragerii 
sau ca expresie a încurcăturii în care se află subiectul:

17.72 ușă castel 69. blazon blazonul castelului
55.    sală sala castelului 81. butoi ușiță
57.    punte puntea castelului 87. coridor ușă

72 Numerele se referă la succesiunea cuvintelor‑stimul din formular; singura lor 
menire este de a arăta la ce intervale apar aceste repetiții.
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Subiectul 6. Printre asociațiile interne destul de bogate se găsesc, în 
principal, coordonări, în vreme ce predicatele nu sunt deosebit de 
numeroase. Formele lingvistico‑motoare sunt relativ rare. O privire 
asupra raportului dintre asociațiile interne și cele externe arată imediat 
că experimentul efectuat în condiții de distragere a fost un succes; încă 
din a doua sută a experimentului în condiții de normalitate poate fi 
înregistrată o deplasare a acestor cifre în sensul unei distrageri.

Subiectul nostru seamănă cu subiectul 5 din acest grup și cu 
subiecții 4 și 2 din grupul femeilor neinstruite prin evidențierea 
puternică a coordonărilor și a valorilor pentru aceeași formă 
gramaticală, prin diminuarea relațiilor predicative și absența aproape 
totală a reacțiilor egocentrice și a asociațiilor constelate. Este vorba 
despre un tip de reacție surprinzător de obiectiv și uniform.

Cazul de față se diferențiază totuși de celelalte prin preponderența 
subordonărilor și a definițiilor în cadrul coordonărilor, în timp ce la 
ceilalți trei subiecți menționați, înaintea acestuia, apar mai mult 
juxtapuneri propriu‑zise.

cuvântul‑ subiectul 2 subiectul 4 subiectul 5 subiectul 6
stimul (femei neinstruite) (bărbați neinstruiți) 
duminică marți luni luni sărbătoare
elev fată profesor profesor băiat
cap picior braț gât parte a omului
cerneală peniță peniță creion material de scris
pâine carne brânză făină aliment
lampă gaz lumânare lumină obiect din cameră
copac scaun (?) arbust arbust plantă
lemn cărbune cărbune cărbune combustibil
condei peniță peniță tablă rechizite
fructe prună măr legume fructe
coif mănușă paloș cuirasier acoperământ 
    al capului

Subiectul 7. Subiectul poate fi inclus și în tipul predicativ, deși 
pre dicatele din a doua sută nu sunt tocmai preponderente. 
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Sur prinzător de multe coexistențe. Nicio reacție în grupul sonor. În 
grupul „altele“, numărul erorilor este notabil. Maximul (5) apare în 
cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate. 
Surprinzătoare este repetarea bruscă a cuvântului‑stimul, în 
proporție de 6%, în cea de‑a doua parte a experimentului în condiții 
de distragere. Acolo găsim și perseverații în proporție de 2%. În cea 
de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate crește 
numărul asociațiilor interne și scade numărul asociațiilor externe, 
ceea ce am constatat deja de mai multe ori în legătură cu manifestarea 
constelațiilor complexului. În ciuda tipului predicativ, experimentul 
efectuat în condiții de distragere a avut succes. A coborât tot mai 
mult numărul asociațiilor interne și a crescut cel al asociațiilor 
externe. Îndeosebi predicatele s‑au diminuat în mod evident în 
cursul experimentului în condiții de distragere.

Numărul exact de constelații recente nu mai poate fi indicat 
ulterior; în orice caz, există o serie de constelații, pe lângă o mulțime 
imensă de reminiscențe din școala medie. Surprinzătoare sunt unele 
asociații cu timpi de reacție foarte lungi, de exemplu:

caiet pătrat 7,4''
carte interesantă 10,1''
încăpățânat dușmanul 17,2''
a mângâia caresser73 6,4''
Răul diavol 10,4''
supărat diavol 28,0''
a veni pericolul galben74 8,4''
a săruta Oberon 6,8''
a iubi mamă 13,0''
a proteja protector 9,0''
drag mamă 9,0''
străin o poezie! 11,0''
a scârbi murdar 6,8''

73 [În original, în franceză: a dezmierda - n.t.]
74 [Noțiune din perioada colonială desemnând primejdia reprezentată de po poa‑

rele asiatice, mai ales de chinezi - n.t.]
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Subiectul 7 
17 ani, elev la o şcoală medie, destul de inteligent, nervos

Asociații Normal Distragere
Externă

Calitate specifică Pr
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coordonarea 13 22 26 12
relația predicativă 35 26 12 14
dependența cauzală – 1 – –
coexistența 26 10 22 12
identitatea 3 2 14 8
formele lingvistico‑motoare 22 34 22 44
completarea lexicală – – – –
sonoritatea – – – –
rima – – – –
indirecte – – – –
lipsite de sens – – – –
erorile 1 5 4 4
repetarea cuvântului‑stimul – – – 6
reacția egocentrică 2 – – –
perseverația – – – 2
repetițiile 12 5 – –
aceeași formă gramaticală 44 48 82 64
același număr de silabe 32 30 40 40
aliterația 12 15 12 16
consonanța 17 18 26 22
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aceeași terminație 2 13 10 14
asociațiile interne 48 49 38 26
asociațiile externe 51 46 58 64
reacțiile sonore – – – –
numărul de asociații 100 100 50 50

În cursul experimentului realizat în condiții de distragere, 
reacțiile cu un timp de reacție surprinzător de lung sunt foarte rare. 
Probabil, o analiză mai precisă ar fi descoperit, dincolo de aceste 
reacții, unul sau mai multe complexe. Erotismul, școala, teama în 
fața unei mici operații au constituit, probabil, motivele determinante 
pentru prelungirea timpilor de reacție.

Rezumat despre grupul de bărbați neinstruiți

În grupul bărbaților neinstruiți avem 7 subiecți, cu 2 086 de 
asociații. Toți subiecții sunt destul de inteligenți, dar au frecventat 
doar școala generală, cu excepția subiectului 6, care a făcut și o 
școală tehnică, și subiectului 7, care urmează cursurile liceului co‑
mercial. Patru subiecți sunt germani din Elveția și obișnuiesc să 
vorbească deci în dialect; un subiect este german din sud, însă e 
stabilit demult în Elveția și, ca atare, dialectul elvețian îi este de ase‑
menea foarte familiar. Doar un subiect vorbește în dialectul suab, 
mai apropiat de germana literară. Un subiect, elev la o școală medie, 
vorbește acasă germana literară.

Doi subiecți pot fi incluși în tipul predicativ; ca la majoritatea 
subiecților de acest tip, distragerea n‑a reușit într‑un caz, ci, eventual, 
în cel de‑al doilea. De asemenea, distragerea n‑a reușit în cazul unui 
subiect care, chiar în cursul experimentului în condiții de norma‑
litate, a avut relativ puține asociații interne și multe asociații externe. 
În toate celelalte cazuri, efectul experimentului în condiții de 
distragere este evident — la toți subiecții din acest grup a fost avută 
în vedere doar distragerea externă.

374

375

376



Cercetări experimentale

180

Asociațiile sonore, caracteristice distragerii, nu apar niciodată în 
aceeași măsură ca la persoanele instruite.

Doi subiecți (5 și 6 din acest grup) aparțin unui tip cu foarte 
multe coordonări, cu puține predicate și multe reacții cu aceeași 
formă gramaticală; ei se disting totodată prin lipsa reacțiilor ego‑
centrice și a constelațiilor. Întâlnim acest tip și la femeile neinstruite 
(subiecții 2 și 4 din grupul femeilor neinstruite). De altminteri, 
întregul grup al bărbaților neinstruiți se evidențiază prin faptul că la 
nivelul asociațiilor constelațiile și complexele se diminuează foarte 
mult, existând doar aluziv; acest lucru nu exclude nicidecum faptul 
că, deși în cadrul unor limite înguste, oscilațiile timpilor de reacție 
trădează totuși acțiunea unor complexe. Doar cu titlu de excepție am 
descoperit în acest grup citate și reacții similare, ce pot fi suspectate 
că ascund un complex. Excepția există la cel mai tânăr din acest 
grup, elevul de la școala medie. El reacționează cu multe reminiscențe 
subiective și cu un număr de constelații ce pot fi înțelese, parțial, 
drept constelații ale complexului.

La subiecții 2, 3 și 7 întâlnim o creștere a asociațiilor interne în 
cea de‑a doua sută a experimentului în condiții de normalitate. Nu 
în toate cazurile putem afla cu certitudine dacă ea este explicabilă 
întotdeauna prin efectele complexului.

În general, în cadrul experimentelor noastre, bărbații neinstruiți 
se diferențiază de femeile neinstruite prin faptul că la ei remarcăm 
mai puțin decât la acestea subiectivitatea și sentimentele. Această 
deosebire nu prea există în cazul persoanelor instruite. Printre 
bărbații instruiți întâlnim aproape tot atâtea tipuri care reacționează 
foarte subiectiv și au sentimente puternice, ca în cazul femeilor; în 
această privință, bărbații instruiți au mai multe trăsături feminine 
decât cei neinstruiți.

În final, poate că nu e superfluu să mai trimitem o dată la faptul 
că în mod preponderent complexele pe care le‑am descoperit la 
subiecții noștri sunt de natură erotică. Acest lucru nu este prea ciu‑
dat dacă ținem seama de rolul însemnat pe care‑l joacă dragostea și 
sexualitatea în viața oamenilor.
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B. Calcularea valorilor medii

I. Experimentul în condiții de normalitate

După ce am discutat despre fiecare subiect în parte, mai rămâne 
să studiem comportamentul reacțiilor la nivel de grup. În cazul unor 
indivizi, raportul numeric este foarte oscilant, așa cum se vede dacă 
ne uităm pe tabelele prezentate. În afara cauzelor cu adevărat indi‑
viduale, principala cauză a acestor oscilații este gradul de concen‑
trare, ale cărui efecte le‑am arătat deja, în mod repetat. Faptul că unii 
indivizi reacționează cu precădere conform unor asociații interne, 
iar alții mai ales conform unora externe este în primul rând o 
chestiune de concentrare. Fiecare om înzestrat lingvistic dispune de 
diverse calități ale asociațiilor; în esență, calitatea asociațiilor 
exprimate de el depinde cel mai mult de nivelul atenției acordate 
cuvântului‑stimul. Pretutindeni unde experimentul nostru efectuat 
în condiții de distragere a reușit, adică atunci când condițiile expe‑
rimentului au fost îndeplinite astfel încât să corespundă într‑adevăr 
intențiilor experimentatorului, s‑a produs același fenomen univoc, 
și anume că asociațiile externe și reacțiile sonore au crescut în 
detrimentul asociațiilor interne; cu alte cuvinte, a survenit o depla‑
sare în direcția obișnuinței și a accesibilității, deci a legăturilor 
intuitive sau lingvistice mecanice. Odată ce distragerea se intensifică, 
sporește eficiența acelei law of frecquency, pentru că se ajunge de‑
seori la exprimarea tuturor coexistențelor spațiale și temporale. 
Odată ce tonusul atenției acordate reprezentărilor se diminuează, 
elementele din planul imediat inferior (în principal cele verbale) 
capătă o valență superioară, iar pragul de stimulare scade și ele ajung 
să fie reproduse.

Nu vrem să tratăm aici diferitele teorii psihologice referitoare  
la atenție. Înțelegem prin atenție o stare ce apare în complexele 
asociative și se caracterizează în ultimă instanță prin tensiuni 
musculare, stare care furnizează substratul psihofizic pentru un 
complex accentuat. Scopul ecoului fizic pare a fi stabilizarea repre‑
zentării accentuate în câmpul conștiinței. Prin conexiunea somatică, 
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reprezentarea accentuată (sau „emoția“ care o înlocuiește) continuă 
să se deruleze, probabil, la fel de clar ca toate celelalte. Aceasta 
devine „reprezentarea directoare“ (respectiv „sentimentul director“) 
și generează două feluri de efecte:

1. stimulatoare asupra tuturor reprezentărilor asociate și, în 
special, asupra tuturor celor asociate în sensul direcționării;

2. inhibante asupra tuturor reprezentărilor neasociate, mai ales 
asupra celor neasociate în sensul direcționării.

Or, dacă tonusul atenției se intensifică pentru o reprezentare ne‑
asociată, reprezentarea directoare este refulată în aceeași măsură din 
câmpul nostru vizual, adică pierde din intensitate. Efectele generate 
de ea scad și ele proporțional în intensitate; se reduce astfel diferența 
dintre toate celelalte asociații în ceea ce privește valoarea pragului. 
Selecția în sensul direcționării este îngreunată și se subordonează tot 
mai mult influenței legii frecvenței; adică vin în prim‑plan toate 
acele asociații care constituie — grație exercițiului și obișnuinței — 
cel mai frecvent conținut al conștiinței și au, ca atare, cea mai joasă 
valoare‑prag. Legea frecvenței preia rolul pe care l‑a jucat anterior 
reprezentarea directoare. Transpunând acestea în practica experi‑
mentelor noastre, cele spuse nu înseamnă altceva decât că efortului 
de a sesiza și de a prelucra sensul cuvântului‑stimul i se substituie 
reprezentările mecanice, deja consolidate în limbă.

În actul apercepției și al prelucrării ulterioare a cuvântului‑stimul 
sunt refulate toate aceste legături pur lingvistice, astfel încât, pe de o 
parte, ele se aud doar foarte încet și vag, iar pe de altă parte, rămân 
complet inconștiente. Când legăturile lingvistice intră în câmpul 
conștiinței, asociațiile superioare sunt puse în umbră: de pe o parte, 
ele se aud încet, iar pe de alta, se derulează inconștient („neobservate“, 
potrivit lui Wundt). (Este posibil ca ele să nu se înfăptuiască deloc, 
dar acest lucru e greu de demonstrat.) Odată cu mecanismele lingvis‑
tice însă, procesul reacției n‑a atins încă nivelul său minim; simpla 
repetare mimetică, respectiv reacția sonoră sunt refulate în timpul 
reacției verbale mecanice. Dacă în continuare, prin diminuarea 
atenției, înlăturăm mecanismele lingvistice — care, în majoritatea 
cazurilor, mai au totuși un dram de valoare semantică —, sporesc 
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reacțiile sonore, care reprezintă cel mai scăzut nivel al reacției lingvis‑
tice și care, drept urmare, rămân neîncetat în viața obișnuită sub 
pragul conștiinței. După cum se știe, în procesul de dezvoltare 
lingvistică a copilului, reacțiile sonore continuă să joace un rol destul 
de important; mai târziu sunt refulate din ce în ce mai mult și ajung 
în zona inconștientului habitudinal, din care, în mod normal, numai 
cu un anumit efort mai pot fi readuse în actualitate.

Intenționat nu am vorbit decât despre efectul distragerii asupra 
funcțiilor verbale. În completare, mai remarcăm că legea frecvenței 
se manifestă și cu privire la selecția imaginilor interne. Ne‑a surprins 
frecvența cu care, în starea de distragere internă (nota bene, net mai 
des decât în starea de normalitate), au ieșit la iveală vechi amintiri 
din copilărie, chiar și în cazul unor obiecte absolut cotidiene.

În descrieri separate am semnalat asemănarea fenomenului  
de distragere cu reacția maniacală. Reacțiile stării de distragere  
nu se deosebesc deloc de reacțiile maniacale, așa cum a constatat 
Aschaffenburg și cum am observat noi înșine în cazul multor 
asociații maniacale. Liepmann — care, într‑un studiu publicat re‑
cent75, a calificat fuga de idei drept o consecință a perturbării aten‑
ției — a ajuns pe baza propriilor reflecții la o viziune asemănătoare 
cu a noastră. Reflecții similare cu cele făcute de Liepmann în 
scrierea sa ne‑au sugerat, încă de multă vreme, tocmai punctele de 
vedere ale cercetării noastre experimentale. Rezultatele experimen‑
telor noastre confirmă opiniile lui Liepmann. Privitor la mecanismul 
psihologic al fugii de idei, considerațiile noastre coincid perfect cu 
cele ale lui Liepmann. De aceea, trimitem la lucrarea citată.

Aschaffenburg ne‑a făcut cunoscut un alt tip de reacție, 
asemănător celui maniacal, anume tipul stării de oboseală. Alte 
investigații separate, efectuate sub conducerea lui Kraepelin, 
raportează rezultate analoage, produse sub efectul alcoolului. Așa 
cum se știe, Aschaffenburg face responsabilă pentru apariția 
reacțiilor sonore excitația motoare. Fără îndoială, acestei concepții i 
se poate obiecta că stările menționate se caracterizează printr‑un 

75 Über Ideenflucht. Begriffsbestimmung und psychologishe Analyse.
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înalt grad de perturbare a atenției. Experimentele noastre au dovedit 
că reacțiile sonore sunt condiționate — exclusiv, putem spune — de 
perturbările atenției. Excitația motoare este un simptom secundar — 
neînsemnat, probabil —, care poate constitui, în cel mai bun caz, 
cauza perturbării atenției. Acesta din urmă pare a fi cazul pentru 
oboseală și alcoolism. Pentru fuga de idei maniacală intră în discuție, 
cu siguranță, și un alt factor drept cauză a perturbării atenției, și 
anume excitația specifică, a cărei natură — sub aspect psihologic — 
ne este încă total necunoscută. Din punctul nostru de vedere, per‑
turbarea atenției pricinuită de o excitație motoare în starea de 
obo seală sau de alcoolism ar putea fi înțeleasă în felul următor: 
corelatele fizice ale fenomenului atenției, tensiunile musculare, 
suferă sub influența excitației motoare o anumită scurtare a duratei 
lor și sunt anormal variabile sub aspectul constituirii lor. Substratul 
psihofizic al reprezentărilor accentuate capătă astfel o labilitate, 
care — din punct de vedere psihic — este reprezentată ca o slăbire a 
reprezentărilor directoare. Conform principiilor lui Liepmann, din 
această slăbire a reprezentării directoare trebuie să rezulte fuga de 
idei, care în experimentul asociațiilor se manifestă ca reacție sonoră 
etc. În cadrul experimentului lingvistico‑acustic există posibilitatea 
ca excitația motoare, care se răspândește în mod firesc și în sistemul 
lingvistico‑motor, să mai vină în ajutorul declanșării unor reacții 
mecanice; dar ea nu este niciodată singura cauză a acestora.

În sensul expunerii de mai sus ne putem aștepta deci ca pretu‑
tindeni unde există o perturbare a atenției, să apară un tip de reacție 
plat, respectiv reacții sonore, sau invers, putem presupune o pertur‑
bare a atenției ori de câte ori se ivesc reacții sonore.

Acest fapt ni se pare a fi de o mare importanță în diagnoză; în 
plus, el constituie o condiție fundamentală și indispensabilă pentru 
înțelegerea reacțiilor în general.

În condițiile unor variații relativ mari ale cifrelor individuale este 
dificil să oferim o imagine de ansamblu asupra materialului nostru 
statistic imens; de aceea, am alcătuit o serie de tabele în care am 
reunit media aritmetică a anumitor grupuri, și anume în procente, 
fiindcă acestea sunt mai ușor comparabile. Nu ascundem că o calculare 
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a mediei este o încercare cam riscantă în condițiile unor raporturi 
cantitative atât de delicate. Chiar dacă raportul cantitativ dintre 
unele grupuri ar putea fi cam variabil, suntem totuși convinși că 
măcar cifrele principale, și anume cele ale asociațiilor interne, ale 
asociațiilor externe și ale reacțiilor sonore, oferă o imagine destul de 
nimerită a modului de reacție. Raportul cantitativ dintre unele 
grupuri speciale, de pildă, chiar cele ale coexistențelor, suferă parțial 
influența anumitor surse de eroare, care sunt condiționate de selecția 
cuvintelor‑stimul. Fără discuție, este limpede că reacțiile la sub‑
stantive, și numai la substantive, relevă alte numere proporționale 
decât reacțiile la cuvintele‑stimul amestecate. Totuși, cifrele noastre 
relative își păstrează valoarea, întrucât toți subiecții au fost înre‑
gistrați după aceeași schemă a cuvintelor‑stimul.

Am clasificat materialul nostru în funcție de diverse puncte de 
vedere; în primul rând ne‑a interesat problema raportului dintre 
persoanele instruite și cele neinstruite. După cum se știe, Aschaf‑
fen burg a constatat la subiecții săi instruiți o preponderență relativ 
mare a asociațiilor externe față de cele interne. Pe de altă parte, 
Ranschburg și Bálint au descoperit la persoanele neinstruite o 
preponderență mare a asociațiilor interne. Prezentăm aici în con‑
tinuare tabelele referitoare la prima și la cea de‑a doua sută a aso‑
ciațiilor normale.

Subiecții noștri neinstruiți au fost aproape fără excepție infirmieri 
și infirmiere din spital. Acum trebuie să recunoaștem că această 
selecție printre persoanele neinstruite nu este una deosebit de 
favorabilă, căci în rândul personalului de îngrijire se găsesc numeroși 
indivizi situați peste media inferioară a instruirii. Poate că denumirea 
„neinstruiți“ ar fi trebuit înlocuită mai degrabă cu „semidocți“. 
Nivelul de inteligență și de instruire al subiecților de sex masculin se 
situează în general peste cel al subiecților de sex feminin.

Subiecții de sex feminin vădesc un număr relativ mare de 
asociații interne; în mod curios, numărul asociațiilor interne crește 
considerabil în cea de‑a doua jumătate a experimentului, mai ales 
când se înmulțesc predicatele. În plus, în cea de‑a doua sută survine 
o creștere în grupul de „alte“ asociații și la reacțiile sonore. Diminuarea 
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A. Persoane neinstruite

Calitate 
specifică

Femei Bărbați
Prima sută A doua 

sută
Prima sută A doua 

sută
coordonarea 24,2 26,2 25,2 21,5
relația 
predicativă

18,8     44,0 22,0    49,3 15,4    41,7 16,8    39,4

dependența 
cauzală

1,0 1,1 1,1 1,1

coexistența 27,2 13,6 21,7 13,0
identitatea 3,3      52,8 6,8       46,1 7,8       55,7 12,2    55,7
formele 
lingvis‑
tico‑motoare

22,3 25,7 26,2 30,5

completarea 
lexicală

0,2 0,0 – –

sonoritatea –          0,3 0,3      1,4 0,7      0,7 0,5       0,6

rima 0,1 0,6 – 0,1
indirecte 0,6 0,8 0,5 1,2
lipsite de sens 0,3      2,1 0,2       2,6 0,1       1,4 0,2       3,6
erorile 1,2 1,6 0,8 2,2
repetarea 
cuvân‑
tului‑stimul

– – – –

reacția 
egocentrică

0,8 0,8 2,0 1,5

perseverația 1,5 0,6 1,0 0,4
repetițiile 10,2 8,8 14,1 10,5
aceeași formă 
gramaticală

63,2 54,7 60,1 58,4
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același număr 
de silabe

49,9 42,2 41,1 37,0

aliterația 10,2 8,7 9,0 9,0
consonanța 12,3 12,2 11,1 14,0
aceeași 
terminație

11,7 11,0 16,4 16,4

total asociații 800 800 700 700
total subiecți 8 7

concordanței în privința formei gramaticale ar putea fi în legătură 
cu înmulțirea predicatelor și a formelor lingvistico‑motoare. Valorile 
legăturii verbale sunt foarte mari.

Subiecții de sex masculin prezintă în general un tip de reacție 
mai plat decât subiecții de sex feminin. Cea de‑a doua sută nu diferă 
substanțial de prima; numai numărul asociațiilor indirecte și al 
consonanțelor vădește o creștere destul de surprinzătoare.

Creșterea numărului de erori în cea de‑a doua sută la ambele 
grupuri poate fi pusă pe seama întâmplării nefericite că numărul 
cuvintelor‑stimul accentuate afectiv din cea de‑a doua sută este ceva 
mai mare decât în prima sută. Așa cum am văzut, erorile apar mai 
ales în cazul cuvintelor‑stimul accentuate afectiv. Notabil este faptul 
că bărbații prezintă un număr mai mare de reacții egocentrice decât 
femeile în condițiile unui număr evident mai redus de predicate.

Numărul perseverațiilor are legătură, probabil, cu reacțiile ego‑
centrice, altfel spus, cu influența exercitată de dorințele și evaluările 
personale; la femei, el este ceva mai mare decât la bărbați, dar se 
schimbă în funcție de diminuarea judecăților egocentrice, situație ce 
se va confirma și în continuare. Explicăm acest raport prin aceea că, 
în principal, reacțiile accentuate afectiv au o înclinație către 
perseverație, lucru la care am făcut deja referire de mai multe ori în 
expunerile cazurilor individuale.

În cazul tabelului persoanelor instruite ne surprinde, înainte de 
toate, tipul de reacție în general mai plat. Subiecții sunt aproape în 
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B. Persoane instruite

Femei Bărbați
Calitate 
specifică

Prima sută A doua 
sută

Prima sută A doua 
sută

coordonarea 13,4 14,0 16,1 16,5
relația 
predicativă

21,8    36,9 18,6    33,2 17,3    34,0 22,2    39,5

dependența 
cauzală

1,7 0,6 0,6 0,8

coexistența 16,5 11,2 18,2 7,5
identitatea 2,7      57,2 6,7      58,9 3,2      56,6 8,3       49,0
formele 
lingvis‑
tico‑motoare

38,0 41,0 35,2 33,2

completarea 
lexicală 1,0 2,0 1,1 1,1

sonoritatea 0,3      2,1 1,9      4,5 1,5       3,3 2,3      4,0
rima 0,8 0,6 0,7 0,6
indirecte 0,9 1,0 2,8 2,2
lipsite de sens 0,1      2,9 0,1      2,4 0,7      5,2 1,2       6,1
erorile 1,9 0,9 1,7 2,6
repetarea 
cuvân‑
tului‑stimul

– 0,4 – 0,1

reacția 
egocentrică

2,7 1,5 3,6 2,6

perseverația 0,8 0,5 3,1 1,8
repetițiile 8,0 6,5 7,5 7,6
aceeași formă 
gramaticală

53,9 54,0 52,1 46,1

{ { { {
{ { { {

{ { { {
{ { { {



I. Cercetări experimentale referitoare la asociațiilor oamenilor sănătoși

189

același număr 
de silabe

43,9 39,2 37,0 32,6

aliterația 9,0 7,8 9,2 8,8
consonanța 14,6 15,2 15,1 16,2
aceeași 
terminație

9,8 11,3 8,2 8,8

total asociații 1 100 1 100 800 800
total subiecți 11 8

totalitate indivizi cu instruire superioară; cu puține excepții, chiar și 
femeile se află la un nivel cultural foarte ridicat.

Deosebirea dintre subiecții de sex masculin și cei de sex feminin 
nu este considerabilă în ceea ce privește primele trei grupuri, cu 
excepția unei ușoare prevalențe a asociațiilor interne la bărbați în 
raport cu femeile, fenomen la care coordonările au un aport deosebit. 
Diferențe semnificative rezultă, în schimb, în grupul cu „alte“ tipuri 
de asocieri, unde surprind în special cifrele ridicate ale asociațiilor 
indirecte la bărbați, cifre care le depășesc pe cele ale femeilor cu mai 
mult decât dublu. Totodată, media reacțiilor sonore este ceva mai 
mare în cazul bărbaților decât al femeilor. Raportul invers pro‑
porțional dintre asociațiile indirecte și reacțiile sonore, presupus 
anterior, este vădit și aici:

 Femei Bărbați
 Prima sută A doua sută Prima sută A doua sută
Reacții sonore 2,9 2,4 5,2 6,1
Asociații indirecte 0,9 1,0 2,8 2,2

Vom discuta despre acest fenomen când vom dezbate valorile 
medii în condiții de distragere.

Și aici, bărbații le depășesc pe femei în privința reacțiilor ego‑
centrice. Ca și în cazul persoanelor neinstruite, numărul perse‑
verațiilor corespunde aici celui al reacțiilor egocentrice: o altă 
dovadă în favoarea naturii preponderent afective a perseverațiilor 
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(nota bene, numai în cursul experimentului desfășurat în condiții 
normale).

Deosebirile care separă persoanele instruite de cele neinstruite 
pot fi ilustrate cel mai bine când comparăm mediile celor două 
grupuri.

Subiecții instruiți etalează un tip evident mai plat decât cei nein
struiți. Dacă e să definim în mod pregnant această deosebire, ea 
poate fi exprimată cel mai bine prin afirmația: persoanele instruite 
manifestă un fenomen de distragere în comparație cu cele neinstruite.

Dacă admitem că cifrele persoanelor neinstruite ar fi cele ale 
unui subiect supus unui experiment efectuat în condiții de nor‑
malitate, putem spune că cifrele persoanelor instruite se raportează 
la cele dintâi precum cifrele unui experiment desfășurat în condiții 
de distragere. Reacțiile sonore și cifrele grupului de „alte asocieri“ 
cresc proporțional, după cum am văzut în mod repetat că se în‑
tâmplă într‑o serie de expuneri de cazuri individuale.

De unde provine această diferență? Nu putem admite că per‑
soanele instruite gândesc realmente mai plat decât cele neinstruite, 
ar fi un nonsens; putem admite doar că ele gândesc mai plat decât 
persoanele neinstruite în fața experimentului. Avem impresia că 
lucrurile stau chiar așa, iar din această situație pare să reiasă și 
explicația referitoare la tipul de reacție.

Drept dovezi în favoarea acestei ipoteze putem lua în considerare 
următoarele aspecte:

1. Concordanța dintre cuvântul‑stimul și reacție în ceea ce pri‑
vește forma gramaticală și numărul de silabe este în mod clar mai 
mare la persoanele neinstruite. Acest fapt ar constitui un argument 
că persoana neinstruită se cramponează mai mult de cuvântul‑stimul, 
respectiv este influențată mai mult de acesta decât persoanele 
instruite.

2. Numărul reacțiilor lipsite de sens este considerabil mai mic la 
persoanele neinstruite. Deci, ele se stăpânesc mai mult, respectiv 
sunt mai atente la reacția lor.

3. Persoana neinstruită o depășește pe cea instruită în special în 
privința numărului de coordonări: adică se străduiește mai mult
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C. Valorile medii pentru subiecții instruiți şi cei neinstruiți

Calitate specifică Instruiți Neinstruiți
coordonarea 15,0 24,2
relația predicativă 19,3     35,8 18,2      43,4
dependența cauzală 0,9 1,0
coexistența 13,3 18,8
identitatea 5,2        55,3 7,5        52,4
formele lingvistico‑motoare 36,8 26,1
completarea lexicală 1,3 0,1
sonoritatea 1,5        3,4 0,3        0,5
rima 0,6 0,1
indirecte 1,7 0,7
lipsite de sens 0,5        4,0 0,1        2,2
erorile 1,7 1,4
repetarea cuvântului‑stimul 0,1 –
reacția egocentrică 2,4 1,1
perseverația 1,5 0,8
repetițiile 7,3 10,9
aceeași formă gramaticală 51,5 59,2
același număr de silabe 38,2 42,5
aliterația 8,7 9,3
consonanța 10,2 12,3
aceeași terminație 9,5 13,8
total asociații 3 800 3 000
total subiecți 19 15

decât persoana instruită să aprecieze cum trebuie semnificația 
cuvântului‑stimul.

{ {
{ {
{ {
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4. Persoana neinstruită o depășește pe cea instruită în privința 
numărului de coexistențe, care sunt compuse, în principal, din 
percepții spațiale; adică persoana neinstruită se străduiește să‑și 
reprezinte cu claritate obiectul desemnat de cuvântul‑stimul, 
moment în care, firește, acestuia trebuie să‑i asocieze ceea ce este 
coexistent. În schimb, la persoana instruită întâlnim mai puține 
coexistențe, fiindcă se mulțumește să lege unele de altele niște forme 
lingvistice.

5. Reacțiile egocentrice ale persoanei neinstruite sunt, ca să 
spunem așa, la jumătate față de cele ale persoanei instruite. Această 
situație indică faptul că ea se stăpânește mult mai bine, lăsând să se 
întrevadă mult mai puțin dorințele și evaluările subiective. Ea se 
stră duiește să înțeleagă cât mai obiectiv cuvântul‑stimul.

6. Principala dovadă o constituie numărul de reacții sonore, de 
aproape șapte ori mai mare în cazul persoanelor instruite. Aici se 
manifestă cel mai clar comoditatea. Cu alte cuvinte, subiectul care 
este foarte atent n‑are reacții sonore.76

Din aceste motive considerăm că s‑a demonstrat faptul că, în 
măsura în care o exprimă cifrele de față, deosebirea dintre tipul de 
reacție al persoanelor instruite și al celor neinstruite este pur 
funcțională și nu are decât semnificația unui fenomen al atenției.

Dacă ne este permis să apreciem nivelul atenției în funcție de 
cifrele oferite de reacția sonoră, de grupul de „alte“ tipuri de asocieri 
și de formele lingvistico‑motoare, atunci femeile neinstruite se 
situează cel mai sus, iar bărbații instruiți, cel mai jos sub aspectul 
performanței atenției. Acest fapt este evident când cercetăm gru‑
purile separate pe sexe, conform punctelor de vedere menționate.

De unde provine această deosebire dintre persoanele instruite și 
la cele neinstruite, în ceea ce privește atenția77? Trebuie avuți în 
vedere diferiți factori:

1. Acest experiment este ceva neobișnuit pentru persoana ne‑
instruită. În mod firesc, el i se pare mai obscur și mai dificil decât 

76 Exceptând, desigur, vreo atitudine aparte.
77 Prin aceasta trebuie înțeleasă doar o deosebire în sens cantitativ în ceea ce 

privește atenția; așadar, nu și o diferențiere calitativă.
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persoanei instruite, care este mai capabilă să ignore importanța 
experimentului și care se va fi simțind, chiar de la început, mai 
familiarizată cu o activitate intelectuală decât persoana neinstruită. 
De aceea, surescitarea pricinuită de experiment persoanei neinstruite 
este mai mare și mai generală, motiv pentru care îi vine mai greu să 
reacționeze.

2. În fața subiectului sunt rostite cuvinte scoase din orice context. 
În condiții obișnuite, când i se spune cuiva ceva, este vorba, de 
regulă, despre un ordin sau o întrebare. Spre deosebire de o persoană 
instruită, cea neinstruită nu știe cum să procedeze cu cuvintele 
izolate, scoase din context, mai ales dacă n‑a învățat niciodată din 
cărți o limbă străină. De aceea, pentru o persoană neinstruită, 
cuvântul‑stimul constituie ceva bizar. Sub influența obișnuinței, 
persoana respectivă îl percepe instinctiv în sensul unei întrebări, 
concentrându‑și atenția atât cât este necesar pentru a oferi un 
răspuns potrivit. Pentru o persoană neinstruită, cuvântul‑stimul este 
de cele mai multe ori ceva pentru care aceasta își construiește un 
context interogativ la care răspunde ulterior.78

3. Ca să spunem așa, persoana neinstruită știe doar cuvintele 
dintr‑un context, în special când ele apar ca fenomen acustic. În 
context, cuvintele au mereu o semnificație; de aceea, persoana 
neinstruită nu cunoaște atât cuvântul ca simplu „cuvânt“ sau ca 
semn lingvistic, cât, mai ales, ca semnificație. Drept urmare, per‑
soana neinstruită percepe fiecare cuvânt în parte în funcție de valoa‑
rea lui semantică într‑un context fictiv, în vreme ce pentru persoana 
instruită cuvântul‑stimul rămâne de cele mai multe ori doar „un 
cuvânt“, fără o valoare semantică deosebită.79

78 În genere, se poate spune: cu cât subiectul este mai neinstruit și mai puțin 
inteligent, cu atât mai mult el percepe cuvântul‑stimul în sensul unei întrebări. 
Acest lucru se vădește cât se poate de clar în cazul idioților, care, cu puține 
excepții, percep întotdeauna cuvântul‑stimul ca pe o întrebare și pe urmă, când 
reacționează, oferă o definiție sau o explicație la aceasta.

79 De altfel, pentru persoanele instruite la fel se întâmplă când folosesc o limbă  
ale cărei cuvinte nu le‑au citit niciodată sub formă scrisă sau tipărită. Iar  
când cu vintele‑stimul sunt rostite în dialect, persoanelor instruite le vine de 
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Sintetizând, putem spune că, față de o persoană instruită, care 
tratează problema într‑o manieră mai nepăsătoare și mai formală, 
persoana neinstruită manifestă o înțelegere mai redusă a experi men‑
tului și îndeosebi a cuvântului‑stimul rostit — înțelegere corespun ză‑
toare instruirii sale mai precare. Cu alte cuvinte: persoana neinstruită 
manifestă o anumită înclinație de a asimila cuvântul‑stimul în sens 
interogativ, întrucât cel mai obișnuit lucru este ca sunetele rostite să 
semnifice o întrebare.

Această relație cu cuvântul‑stimul iese clar la iveală în anumite 
cazuri patologice, când experimentul asociațiilor nu este altceva 
decât o conversație de 2 x 200 de propoziții referitoare la o temă 
accentuată afectiv. Din aceste considerații reiese fără discuție că o 
persoană neinstruită este în principal mai atentă, pentru că sensul 
cuvântului‑stimul o influențează mai mult decât pe cea instruită.

Deosebirea dintre persoanele instruite și cele neinstruite stă în 
diferența de interpretare a cuvântului‑stimul. Acest principiu dis‑
tinc tiv ne dă posibilitatea să delimităm două grupuri, ce‑i drept, 
destul de vagi. Dar această separație este atât de generală încât nu 
ține seama de alte deosebiri mai substanțiale în privința tipurilor de 
reacție. De aceea, ne‑am străduit să descoperim și alte principii de 
clasificare, mai subtile. Ne‑am pus întrebarea: în afară de fenomenul 
atenției, există și alți factori generali, care influențează vizibil reacția?

Factorul principal rezidă în dispoziția caracterologică indivi‑
duală. Deosebirea la nivelul înțelegerii, despre care am discutat 
anterior, este o dispoziție intelectuală sau asociativă, care poate fi 
identică la indivizi cu cele mai diferite caractere. Din experimentele 
noastre reies, în principal, două tipuri distincte:

1. Un tip care folosește în reacții experiențe subiective, adesea 
accentuate afectiv.

2. Un tip care are un habitus obiectiv, impersonal în timpul 
reacției.

Primul tip se caracterizează prin apariția unor amintiri personale, 
deseori puternic accentuate afectiv. La cel de‑al doilea tip, cuvintele 

asemenea greu să le înțeleagă uneori, fiindcă ele sunt obișnuite să audă acele 
cuvinte numai în context.
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sau noțiunile se succed de preferință unele după altele, elementele 
personale jucând un rol totalmente secundar în timpul reacției. 
Acesta poate fi numit tipul obiectiv.

Tipul 1 poate fi divizat practic în 3 grupuri:
α. Reprezentarea‑stimul, generată de cuvântul‑stimul, acționează 

în special prin accentul ei afectiv. În mod obișnuit, lucrurile se petrec 
astfel încât accentul afectiv pe care‑l are reprezentarea‑stimul tre‑
zește de îndată întregul complex de amintiri aferent. Reacția se pro‑
duce apoi sub constelația acestui complex. Practic, subiectul de acest 
tip se delimitează de alții cel puțin la extreme. Numim acest tip 
„tipul constelației complexului“.

ß. Reprezentarea trezită de cuvântul‑stimul este o amintire 
individuală, luată cel mai frecvent din viața cotidiană. Reacția 
conține această reprezentare sau este măcar puternic constelată de 
aceasta. Numim acest tip „tipul constelației simple“.80

γ. Reprezentarea suscitată de cuvântul‑stimul acționează prin‑
tr‑unul sau altul dintre atributele asociate ei (parțial, componente 
senzoriale ale reprezentării; parțial, accente afective). Probabil, la 
acest tip, reprezentarea‑stimul apare inițial foarte plastic; atunci 
însușirile respective caută să iasă pe rând în prim‑plan, condiționând 
astfel și reacția; prin aceasta, ea conține de cele mai multe ori un 
predicat al obiectului desemnat de cuvântul‑stimul. Numim acest tip 
tipul predicativ.

Față de tipul obiectiv (2), elementul comun al tipurilor repre‑
zentate la punctele α, ß și γ este o puternică accentuare a acelei 
componente a reacției, care e proprie, personală și independentă de 
cuvântul‑stimul. Așadar, putem spune că diferența dintre tipul 1 și 2 
o constituie caracterul egocentric al atitudinii.

80 Aici subliniem încă o dată că prin această clasificare nu vrem decât să marcăm 
deosebirile foarte clare și evidente în privința modului de reacție. Noi știm 
foarte bine că, în fond, fiecare subiect care aparține tipului constelației com‑
plexului nu are reacții întâmplătoare, acestea fiind condiționate irevocabil de 
trecutul lui psihologic. Ceea ce vrem să lămurim prin această clasificare este 
doar un plus sau un minus de condiționare subiectivă, în măsura în care ea se 
exprimă clar în reacții.
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Punctele de vedere expuse clarifică legile psihologice generale 
care guvernează experimentul nostru. Dar cu aceasta n‑am 
descoperit nici pe departe toate rădăcinile din care se trag compli‑
cațiile în ceea ce privește reacția.

În cazul atitudinii egocentrice am presupus tacit că reacția este 
un simbol mai mult sau mai puțin clar al proceselor lăuntrice. Atâta 
vreme cât știm că subiectul se exprimă liber, putem admite această 
ipoteză cum grano salis. Tabloul reacției se schimbă însă de îndată ce 
atitudinea egocentrică duce la evidențierea complexelor accentuate 
afectiv, pe care subiectul refuză să le divulge.81 Acest caz survine mai 
ales la tipul constelației complexului. De pildă, cuvântul‑stimul 
evidențiază complexul unei iubiri nefericite, tăinuite pe cât posibil. 
Or, dacă subiectul ar reacționa potrivit propriilor imagini interne, el 
ar dezvălui în timpul reacției o parte din complexul său. Ascunderea 
unui afect se caracterizează întotdeauna printr‑o atitudine total 
aparte, printr‑o stare afectivă deosebită. Fără să se producă, poate, o 
critică realmente conștientă, acea parte a complexului care tocmai a 
ieșit la iveală este refulată imediat la loc, grație sentimentului 
director care refuză divulgarea complexului — sentiment prezent în 
conștiință și de la care pleacă inhibiții coordonate înadins. Firește, 
procesul refulării se poate derula și într‑o manieră mult mai 
conștientă (sau și mai inconștientă, ca în cazul isteriei!). În locul 
reprezentării complexului refulat, atunci este scoasă la vedere și 
exprimată o altă reprezentare, corespunzătoare emoției directoare 
momentane.

Astfel, adevărata asociație internă apare acoperită în exterior, iar 
secretul este păstrat. În anumite cazuri, pentru experimentatorul 
care nu se bucură, pesemne, de încrederea deplină a subiectului, 
poate fi extraordinar de greu să decidă dacă a fost sau nu ascuns 
ceva. Este posibil ca această decizie să fie imposibil de luat în cazul 
acelor oameni ce sunt capabili să se stăpânească într‑o măsură 

81 Așa cum ne‑am convins cu ocazia a nenumărate experimente, acest refuz de  
a divulga nu este deloc un refuz conștient, ci destul de frecvent o inhibiție 
inconștientă, care provoacă în majoritatea cazurilor și o prelungire a timpului 
de reacție.
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considerabilă. În majoritatea cazurilor însă, subiecții se dau de gol 
în scurt timp. Conform legilor discutate mai devreme, trebuie să 
existe anumite manifestări care trădează complexul refulat. Aici 
dorim să facem abstracție de prelungirea timpului de reacție, care 
survine cu mare regularitate.82

Refularea se trădează:
1. Printr‑o expresie neobișnuită și suspectă a reacției, ce nu poate 

fi explicată numai pe baza cuvântului‑stimul, ci trebuie să existe un 
factor X care constelează caracterul ei specific. Uneori, acest factor 
X poate fi descifrat direct, pornind de la caracterul forțat în chip bizar 
al reacției. Deseori, asemenea reacții apar sub formă propozițională.

2. Prin fenomenul atenției. Un subiect care înțelege pregnant 
cuvântul‑stimul în sensul unei „întrebări“ și, drept urmare, repro‑
duce o serie de asociații foarte valoroase, reacționează brusc cu un 
sunet sau cu o asociație altminteri surprinzător de superficială, în 
absența unei perturbări exterioare. Acest rezultat este suspect; 
trebuie să fi survenit o perturbare lăuntrică, o distragere internă. 
Subiectul nu oferă, poate, nicio informație. La un cuvânt‑stimul 
asemănător, fenomenul se repetă. Ca să spunem așa, atunci suntem 
siguri că în spatele lui se ascunde ceva. Această suspiciune ne‑a 
înșelat rareori. S‑a ivit deodată un complex, care a atras asupra sa o 
anumită concentrare a atenției; deocamdată se reacționează, dar din 
pricina perturbării atenției, reacția nu poate fi decât superficială.

3. Printr‑o eroare. Complexul ivit absoarbe întreaga atenție, astfel 
încât reacția fie este uitată, fie nu are loc din lipsă de asociații.

4. Printr‑o perseverație. În acest caz, reacția critică poate trece 
complet neobservată, dar următoarea are un caracter anormal, 
situație în care reacția precedentă a preluat rolul factorului X 
constelator. Factorul care provoacă perseverația este afectul trezit de 
asociația anterioară.83

82 Despre comportamentul timpilor de reacție vom relata într‑o comunicare 
ulterioară [al treilea studiu din acest volum].

83 Un subiect a cărui viață sufletească este puternic influențată de o chestiune 
financiară neplăcută reacționează în timp normal la bolnav cu sărac, dar are un 
timp de reacție prelungit la următoarea asociație: mândrie–geometrie. Așadar, 
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5. Prin asimilarea cuvântului‑stimul. Acesta este înțeles, fără un 
motiv evident, într‑un sens foarte rar sau e înțeles greșit într‑un mod 
surprinzător, și anume în sensul unei idei accentuate afectiv, care 
preocupă întreaga conștiință.84

Aspectele menționate constituie principalele criterii ale unui 
complex ascuns.85

I‑am acordat intenționat atâta atenție discuției despre aceste 
fenomene psihologice mai subtile, pentru că procesele afective, pe 
ale căror urme am mers cu maximă grijă în reacția normală, joacă 
rolul cel mai proeminent în reacția patologică, așa cum vom arăta în 
detaliu mai târziu. Ceea ce am mai putea degaja în cazul reacției 
normale, anume calitatea subtilității, se va dovedi cel mai important 
factor în cazul reacțiilor patologice. Deocamdată punem mare preț 
mai ales pe cunoașterea faptului că reacțiile constituie un reactiv 
extraordinar de fin pentru procesele afective în particular și pentru 
abordarea individuală a subiectului în general.

Spre a ilustra dezbaterile noastre facem cunoscute cele șase tipuri 
principale de asociații.

el asociază în continuare, fără vreun motiv evident, o rimă lipsită de sens. 
Asociațiile sonore și rimele nu apar la acest subiect decât în punctele „critice“. 
La el, sărac are o semnificație afectivă cu totul deosebită și atenția rămâne fixată 
de complexul trezit; astfel, în reacția imediat următoare se produce o pertur‑
bație generată de o distragere internă.

84 Subiectul citat deja în nota de subsol precedentă reacționează la milă cu săracă 
(sărac are un accent afectiv aparte!). Asociația imediat următoare sună gal
ben–mult. Este tot o perseverație a complexului financiar, în care galben este 
asimilat imediat cu bani, deși subiectului îi sunt bine cunoscute încă demult 
toate cuvintele‑stimul din schema noastră.

85 La unii subiecți, chiar și repetițiile au o anumită semnificație ca expresie 
indirectă a complexului. (Într‑o secțiune specială am atras atenția de câteva ori 
asupra acestui aspect.) Adesea se repetă anumite cuvinte, care au o legătură mai 
mult sau mai puțin strânsă cu complexul, respectiv îl reprezintă în mod indirect.
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1. Tipul obiectiv

a. Reacțiile unui subiect a cărui atitudine este, în esență, obiectivă. 
Aici avem în fundal înțelegerea cuvântului‑stimul în sensul unei 
întrebări. Prevalează tendința de a enumera pur și simplu — parțial, 
în virtutea legii asemănării, parțial, cu precădere, potrivit unor aso‑
ciații lingvistice curente. Subiectul 1 din grupul bărbaților instruiți:

Crăciun Paști a găti a mânca
duminică luni apă a bea
iarnă primăvară a dansa muzică
lac mare pisică șoarece
elev profesor duzină de duzină
tată mamă întunecat luminos
masă picior inimă durere
cap basma pasăre cuib
cerneală peniță alb negru
ac mâner joc cărți
(chirurgical) (de ac
 chirurgical)
pâine a câștiga împărat Wilhelm
lampă abajur lună lumină
copac tăiere a izbi a răsturna
munte verde a da foc casă
vis (Traum) spumă stea căzătoare
 (Schaum)
plăsea cuțit a mângâia pisică
hârtie mărunțită grandios măreț
carte a citi copil câine
școală a frecventa dulce acru
a cânta a scrie a călări a călători
inel deget prietenos dureros
dinte timp a tăia cuțit
fereastră cercevea coroană imperiu
broască picior gros grosolan
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floare caliciu închisoare detenție
cireașă sâmbure a evita a renunța
spital îngrijitor bolnav slab
pian a cânta cântec melodie
Buda oraș cartof prăjit
plimbare a face a trândăvi fotoliu
cafea a bea minune ce mai minune
sacrificiu a face sânge răzbunare
nuntă ospăț premiu gimnast
bunică tată a alege alegere
rău neascultător dreptate forță
a aplauda mâini a sili nu‑i om să 
   poată fi silit 
   să vrea86

an lună  
a amenința pumn speranță nu moare
lung scurt mic nimic
bogat sărac injust infidelitate
a suferi bucurie lume nebună
ochi dinte străin necunoscut 
tinerețe joc condei a scrie
han La ciolanul a mârâi câine
 în sânge
familie scandal bas ton
necazuri grijă fructe a mânca 
a fi atent a băga de seamă fals vulpe
Faust Goethe coif podoabă
popor răscoală fân paie 
criminal sânge curat sărat
nicăieri nu‑i ca acasă a presupune W. 
   (numele unei 
   cunoștințe care 

86 [Cf. supra paragr. 212 - n.t.]
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   a emis o ipoteză 
   deosebită)
a calcula a măsura  
a săruta gură  
prost cost cap și pajură
copt fruct  
lanț(ul) iubirii acasă e bine
motiv găsit mărăciniș spin
jocul valorilor trândav leneș
drumul spre Canosa oțet acru
a se certa gâlceavă fierbinte rece
albastru roșu laț frânghie
sofa a sta întins a scârbi respingător
sălbatic animal a lua a aduce
lacrimi a vărsa craniu cutie (craniană)
credință germană a avea nevoie a putea
o dată niciodată marcă timbru
rășină a se lipi abrupt munte
gât a gâtui elan a se avânta

Subiectul este medic; la acest fapt trimit câțiva termini technici 
medicali, precum ac (chirurgical)/mâner (de ac chirurgical) și craniu/
cutie. Aceste reacții constelate prin intermediul profesiei nu le mai 
includem printre „constelații“, înțelese într‑un sens mai restrâns. 
Asemenea reacții nu sunt subiective, aferente doar individului, ci 
aparțin mai mult sau mai puțin unei întregi categorii. Singura 
constelație subiectivă este a presupune — W.

b. Reacțiile unui subiect a cărui atitudine este obiectivă și la care 
semnificația cuvântului‑stimul cântărește mai greu decât în cazul 
subiectului descris mai sus. Tendința este de a avea o reacție cât mai 
corectă. Subiectul 4 din grupul femeilor neinstruite:

masă scaun pian vioară
cap braț ferigă pălămidă
cerneală peniță a se plimba a sări
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ac ață apă vin
pâine brânză a dansa a cânta
lampă lumânare duzină zece 
copac arbust inimă cald
munte vale pasăre pisică
păr ață a înota a călători
lemn cărbune joc a cânta
sare făină împărat rege
vis somn lună stele
caiet carte a bate a mușca
hârtie material îndărătnic blând
carte ziar a aprinde a stinge
școală biserică astru Soare
a cânta a jubila a mângâia a bate
verighetă inel grandios minunat
dinte gură copil femeie
fereastră podea a călări a călători
broască barză prietenos răutăcios
floare iarbă pilă ciocan
cireașă piersică coroană coif
instituție școală a picta ulei
a mulțumi a ruga panglică material
aspru fin proprietate funciară
a puți a duhni mers a sări
închisoare carceră a se certa a se împăca
a se despărți împreună sofa scaun
bolnav sănătos a iubi a urî
cartof pâine sălbatic domestic
cursă a prinde lacrimi a râde
a scârbi gust rău a proteja mai bine
a trândăvi a munci minune natură
cafea lapte sânge om
sacrificiu salvator ghirlandă flori
nuntă înmormântare a alege a nimeri
rău mulțumit dreptate fals
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soldat civil forță de bunăvoie
a aplauda a cânta răzbunare pace
a amenința a bate speranță bucurie
bună‑cuviință politicos a se ruga a crede
a cădea lin libertate captiv
a suferi sănătos lume popor
tinerețe bătrânețe străin acasă
han hotel a mârâi a mușca
familie bărbat nod șnur
a fi atent a asculta fals fidel
pumn palmă coif paloș
popor buget farfurie tavă
 (termenul  fân iarbă
 intermediar: 
 „familie“)
criminal hoț curat lună
pretutindeni aici a presupune a pune la 
   îndoială
a săruta a linguși curs principal
prost bun acasă departe
copt amar oțet vin
 (termen  rășină  clei 
 intermediar:  smucitură a arunca
 „dulce“)

Subiectul este o infirmieră din spitalul nostru. Elementele 
subiective lipsesc total din reacții. Comportamentul este extraordinar 
de obiectiv și de calm. În comparație cu subiectul anterior, este de 
remarcat că aici semnificația cuvântului‑stimul este factorul decisiv, 
fapt exprimat deja prin numeroase contraste.
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2. Atitudinea egocentrică

a. Tipul constelației simple

Reacțiile unui subiect care în răspunsurile sale recurge la nume‑
roase experiențe subiective. Atitudinea este egocentrică, în măsura 
în care cuvântul‑stimul trezește cu precădere amintiri subiective. 
Subiectul 4 din grupul bărbaților instruiți:

tată îngrijorat (subiectul este tatăl unui nou‑născut)
cap rotund
cerneală acru (termeni intermediari: „roșu — turnesol“)
ac urechea acului
pâine fabrică de pâine
lampă miroase
copac (Baum) F. (numele unei cunoștințe, dl Baum, legate de un 
 anumit eveniment)
munte Üetliberg
păr cădere 
sare Rheinfelden (acolo se găsesc saline)
lemn dulce
vis R. (numele unui coleg care se ocupa atunci cu analiza 
 viselor)
hârtie escrocherie (hârtii în sensul de acte dintr‑un dosar 
 penal pentru escrocherie)
carte litere
creion Koh‑i‑Noor (subiectul folosește această marcă)
școală Sch. (numele unei localități unde se află școala 
 frecventată de subiect)
a cânta domnișoara B. (numele unei cântărețe aflate tocmai 
 atunci în spital)
inel grădina A II (un inel găsit atunci în grădina respectivă 
 a spitalului)87

87 [Vezi supra cap. „Constelații și complexe“ - n.t.]
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dinte (Zahn) Göschenen (scriitorul Zahn locuiește în G.)
fereastră deschidere
broască brotac
floare trandafir
cireașă zemos
spital R. (un anumit spital pentru copiii debili mintal)
îngrijitor B. (numele unui anumit îngrijitor)
ferigă tenie
Buda –Pesta
a se plimba L. (numele unui pacient care se plimba mult)
a găti curs de gastronomie
apă aprovizionare
a dansa sală de concert (sala în care se țin petrecerile dansante 
 din spital)
obscur cameră (subiectul este fotograf amator pasionat)
inimă valvopatie
pasăre labe (termen intermediar: „gheare“)
a înota L. (numele unui pacient care mergea des la bazin)
alb (weiß) malarie (un pacient pe nume Weiß suferea de 
 malarie)
joc șah chinezesc (în prezent se joacă adesea în secții)
treisprezece stenografie (intermediar: „a scrie“. Subiectul se ocupă 
 plin de zel cu stenografia.)
sofa pernă
o mie (tausend) Basel (un prieten din perioada studenției la Basel 
 purta numele de „Tausig“, forma dialectală a lui 
 „Tausend“. Firește, cuvântul‑stimul a fost rostit în 
 germana literară, dar subiectul l‑a asimilat cu forma 
 dialectală.)
a iubi bal
fiu băiețel (subiectul este tatăl unui băiețel nou‑născut)
sălbatic (wild) dentist („Wild“ este numele unui dentist)
lacrimi vale
război de țesut
credincios cățel
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o dată tot stenografie (vezi mai sus)
minune Lourdes
sânge (Blut) englezește (în Anglia cuvântul bloody nu poate fi 
 pronunțat, fiind vulgar)
dreptate și datorie
a sili Lessing (de intercalat cunoscutul citat din Lessing)
răzbunare sete
speranță graviditate (această constelație poate fi înțeleasă pe 
 baza lămuririlor anterioare)
mic (klein) îngrijitor („Klein“ este numele unui îngrijitor)
a se ruga biserică
libertate statuie (subiectul a fost în America și a admirat în 
 special New York‑ul)
injust a încuia (constelație rezultată din relațiile cotidiene 
 cu pacienți reclamagii)
a trândăvi măreț
cafea Mocca
sacrificiu L. (numele unui pictor bolnav, care picta cu 
 predilecție scene de sacrificiu)
nuntă fără alcool (subiectul este abstinent)
bunică moartă
rău R. (numele unui pacient vicios)
a avea nevoie B. (numele unui coleg)
an(i) și zile
a amenința Urzitorul de amenințări (porecla unui pacient care 
 lansează frecvent amenințări)
oțet oțetit
tinerețe (Jugend) München (revista Jugend apărea în acel oraș)
familie aniversare de familie
necazuri jalnic
a fi atent experiment asociativ (constelație momentană)
natură R. (numele unui pacient)
popor Psihologia popoarelor de Wundt (o lucrare pe care 
 spitalul o achiziționase recent)
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criminal G. (numele unui criminal care atunci tocmai era 
 supus expertizei în spital)
deasupra supraom
a calcula riglă de calcul
rând M. (numele unei persoane care făcuse o glumă 
 referitoare la cuvântul „rând“)
proprietate funciară
joc jucărie
braț W. (numele unui pacient care se rănise la braț)
albastru grotă în Capri (Grota Albastră)
străin înstrăinat
a mârâi buldog
nod Elveția de Est (amintire din perioada studenției)
fructe a fura
fals cursă
coif (Helm) casă (Haus) (Helmhaus este numele unui hotel din 
 Zürich)
sărăcie foame
fân (Heu) Heustrich (numele unei stațiuni balneare)
zmeură parc (zmeura din parcul spitalului)
acasă (daheim) revistă (Daheim)
oțet a pune singur în mâncare
cursă cursă de șoareci
gâtlej epiglotă
a bate (numele unui medic care fusese bătut de un pacient)
stea (Stern) C. (Stern este numele unui pacient aflat în secția C)
a mângâia pisicuță
grandios Großmann (numele unui pacient care a fost adăugat 
(großartig) doar ca asociație sonoră)
dulce banane (subiectul ținuse recent conferințe despre 
 călătoriile în Africa.)
prietenos H. (numele unei cunoștințe)
a pluti S. (numele unui cunoscut aeronaut)
craniu occiput
aspru (rauh) A I (Rau este numele unui pacient aflat în secția A I)
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a înștiința îngrijitor
închisoare cazarmă de poliție (poliția din Zürich)
a separa acid sulfuric
bolnav diabet

Caracteristica acestui tip constă în apariția neașteptată a nume‑
roase experiențe subiective, care provin, de cele mai multe ori, din 
perioada recentă și care, în majoritatea lor, țin de domeniul preocu‑
părilor zilnice. Este de la sine înțeles că, în ciuda caracterului obiec‑
tiv, în ansamblu, al constelațiilor, se mai strecoară și unele ce aparțin 
unui complex accentuat afectiv. Dar în comparație cu celelalte, 
acestea sunt relativ rare și, parțial, chiar destul de bine ascunse. 
Bucuria de a fi tată, trăită de curând, are efecte în câteva reacții: 
tată–îngrijorat, speranță–graviditate, fiu–băiețel. Avem im presia că 
auzim acest diminutiv accentuat afectiv și în reacții cam surprin‑
zătoare: a mângâia–pisicuță, credincios–cățel.

b. Tipul constelației specifice complexului

1. Reacțiile unui subiect în ale cărui răspunsuri se arată un 
complex accentuat afectiv. Semnificația cuvântului‑stimul este pusă 
în relație cu complexul. Subiectul 7 din grupul bărbaților instruiți:

lemn stivă 
vis studii (constelație simplă) 
caiet peniță 
hârtie linie 
creion mare88 
școală bancă 
a cânta cor 
inel pe deget 
dinte dinți 
fereastră cercevea  

88 [Ca adjectiv - n.t.]
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broască țopăie 
floare glastră 
spital mare89 
pian nu știu să cânt 
îngrijitor B. (numele unui anumit îngrijitor) 
sobă lemn 
a se plimba drum lung 
a dansa hotel F. (un anumit hotel unde s‑a dansat) 
obscur cameră 
inimă roșie 
pasăre pene 
a înota mișcare 
joc copii 
împărat Wilhelm 
a tăia a sparge 
a da foc S. (numele unui incendiator) 
stea (Stern) domnișoara Stern (o anumită persoană) 
grandios ah! 
copil copii 
roșu‑închis tot ah! 
a călări manej 
prietenos foarte drăguț 
coroană regină 
aspru masă 
a mirosi urât ptiu! 
strident dureros 
a se despărți W. (numele unui anumit bolnav psihic care a divorțat)
cartof piure 
a trândăvi grozav 
rău eu nu sunt  
vino cu mine la teatrul X (un anumit teatru) 
an 1904 
familie V. (propria familie a subiectului) 

89 [Ca adjectiv - n.t.]
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a fi atent ar trebui să fiu 
în sfârșit se va sfârși 
popor de mare preț 
criminal în C (un anumit criminal, bolnav psihic, aflat în 
 secția C a spitalului) 
pretutindeni este K. (numele unui bolnav catatonic mobil)
a calcula nu știu  
a săruta încontinuu 
natural splendid    complexul unei
prost nu    povești amoroase
timp nu acum    încheiate de curând
copt sunt pentru asta 
rând soldați 
proprietate funciară 
joc copil 
sărac sărac lipit pământului 
a se certa ei, aș! 
sofa se stă pe moale 
a iubi ah! 
fiu tată și fiu (subiectul avusese controverse neplăcute cu 
 familia sa din pricina încurcăturii amoroase)
pornit mamă (pornit = mânios; „pornit“ este asimilat aici 
 cu complexul, într‑un sens mai aparte al expresiei 
 dialectale) 
lacrimi varsă ea acum (adică iubita părăsită) 
protecție nu pot să‑i ofer ei 
război da, numai de‑ar fi 
credință am înșelat‑o 
o dată și niciodată iarăși 
minune ar trebui să se întâmple 
sânge ea e anemică 
coroană pe sicriu 
a alege o alta 
a se despărți n‑am nevoie 
dreptate ea nu are 
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a trebui eu nu trebuie 
forță eu n‑o forțez 
răzbunare o, nu! 
speranță nu știu 
mic (klein) o, nu! (o nein!) 
a se ruga poate 
dragă mi‑a fost 
lână rochia unei femei 
bătrân poate 
libertate ea ar putea avea 
injust n‑am fost 
lume largă 
străin(ă) da, e ea acum 
condei ea e profesoară 
a mârâi pudel 
nod băț 
fals blondă (intermediar: „o doamnă“, care este falsă 
 și blondă) 
cască pompieri 
haine fusta unei femei 
încet ea se apropie 
galant vine urcând scările 
farfurie pe masă 
sărăcie ea plânge 
fân în el stă întins un țăran 
zmeură în pădure 
acasă în D. (locul natal al iubitei) 
gard viu gard 
leneș uneori (adică ea e leneșă uneori) 
a peți o femeie 
fierbinte dragoste 
conștiință da, ține de conștiență 
oțet acru 
cursă prins 
a scârbi da, așa și așa 
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grupare de aceea, nu există 
rășină păr 
a se dichisi da, frumos și galant 
semn rău  

Caracteristica acestui tip de reacție este apariția unui complex 
puternic accentuat afectiv. Cuvântul‑stimul este asimilat în sensul 
unei întrebări; de aceea, experimentul poartă amprenta unei 
conversații în cursul căreia pentru subiect, conștientizarea situației 
de moment a trecut cumva în plan secundar. Așa ne explicăm 
caracterul cam anormal al unei astfel de conversații. Modul de 
reacție poate fi explicat printr‑o sensibilitate psihică foarte pro‑
nunțată. Interjecțiile relativ numeroase și relațiile egocentrice, fie ele 
și exterioare complexului, indică acest lucru. Caracterul egocentric 
al subiectului reiese foarte clar din orice aspect. Subiectul este 
absolut sănătos din punct de vedere psihic, iar în alte timpuri ar fi 
reprezentat, probabil, un tip mult mai obiectiv. Caracterul anormal 
al reacției se explică numai prin afectul trecător, dar dominant. Aici 
remarcăm deja faptul că această stare de anormalitate, provocată de 
afect, constituie prototipul curent pentru anomalia reacției isterice.

2. Un bun exemplu pentru un complex care apare voalat este 
subiectul 1 din grupul femeilor neinstruite. Trimitem la asociațiile 
deja raportate amănunțit în partea specială.

c. Tipul predicativ

Reacțiile unui subiect care evaluează din punct de vedere per‑
sonal obiectul denotat de cuvântul‑stimul. Subiectul 7 din grupul 
femeilor instruite:

lac natură frumoasă
elev silitor
tată ceva minunat, bun, sacru
ac muncă
pâine cel mai bun aliment
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lampă muncă
copac ceva frumos
munte groaznic, mai frumoasă este cățărarea
păr basma
sare mâncare condimentată
lemn foc
vis multe trăiri
caiet multă muncă pentru copii
hârtie binecuvântată, fiindcă scriem pe ea
carte bucurie
școală bucurie
a cânta frumos
inel ceva stupid
dinte bucuros că nu mai ai niciunul
broască ceva inutil
floare bucurie
cireașă fruct bun
spital strâmt
pian de cele mai multe ori, obositor
îngrijitor considerație
ferigă pădure frumoasă
sobă minunată în iernile reci
a se plimba uneori trebuie
a găti anevoios
apă minunată
a dansa o plăcere, când ești tânăr
pisică perfidă
duzină cu soț, ordine
întunecos oribil
inimă a bate
pasăre minunată, a zbura
a înota minunat
alb dur, strălucitor
joc a bucura 
treisprezece inabil
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lună frumoasă
a lovi inutil
a aprinde artă, până când a fost posibilă
astru măreț
grandios pompos
copil dar divin
dulce plăcut
a călări periculos
prietenos datorie
coroană inutil
aspru iarnă
a mirosi urât uneori, strada
strident doare
bolnav doare

Caracteristica acestui mod de reacție este reliefarea neobișnuit de 
puternică a implicării personale, ceea ce conduce la o evaluare 
constantă a obiectului, în special cu referire la propria persoană.

II. Deosebiri între sexe în cadrul experimentului desfăşurat  
în condiții de normalitate

Am privit cifrele individuale și din punctul de vedere al diferenței 
între sexe și am calculat mediile corespunzătoare:
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D. Deosebiri între sexe în cadrul experimentului desfăşurat  
în condiții de normalitate

Calitate specifică Bărbați Femei
coordonarea 19,8 19,4
relația predicativă 17,9       38,6 20,3       40,7
dependența cauzală 0,9 1,0
coexistența 15,0 17,1
identitatea 7,8         54,0 4,8         53,6
formele lingvistico‑motoare 31,2 31,7
completarea lexicală 0,5 0,9
sonoritatea 1,2         2,0 0,6         2,0
rima 0,3 0,5
indirecte 1,6 0,8
lipsite de sens 0,5         3,9 0,1         2,4
erorile 1,8 1,4
repetarea cuvântului‑stimul 0 0,1
reacția egocentrică 2,2 1,3
perseverația 1,5 0,8
repetițiile 9,9 8,2
aceeași formă gramaticală 54,3 56,4
același număr de silabe 37,0 43,7
aliterația 9,1 8,9
consonanța 14,0 13,5
aceeași terminație 12,4 10,9
total asociații 3 000 3 800

Când trecem în revistă aceste cifre, ne surprinde diferența mi‑
nimă dintre cele două sexe. Cu puține excepții, cifrele concordă  
în esență; în orice caz, lipsesc deosebirile statistice evidente, care 
separă, de exemplu, grupul persoanelor instruite de cel al persoanelor 
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neinstruite. La bărbați, tipul este ceva mai plat decât la femei; 
bărbații au ceva mai multe asociații sonore, precum și mai multe 
asociații indirecte, fenomene care pot avea directă legătură cu tipul 
mai plat. Conform considerațiilor anterioare, numărul mai mare de 
reacții egocentrice și de perseverații pare să depindă de comporta‑
mentul mai dezinhibat al bărbaților. Deosebirea statistică în privința 
concordanței formei gramaticale și a numărului de silabe este 
analoagă cu deosebirea de același fel dintre persoanele instruite și 
cele neinstruite; ea s‑ar putea explica prin faptul că în cazul subiec‑
ților noștri de sex masculin, mai ales al celor neinstruiți, nivelul 
cultural este ceva mai ridicat decât în cazul subiecților similari de 
sex feminin. Ceva tipic pentru psihologia femeii n‑a rezultat din 
cifrele înregistrate în cursul experimentului efectuat în condiții de 
normalitate, ceea ce nu vrea să însemne că nu există deosebiri. 
Metoda noastră de cercetare este în mod evident prea grosolană 
pentru a descoperi astfel de diferențe fine.

III. Mediile experimentelor desfăşurate în condiții  
de distragere

Reunim aici mediile obținute în cursul experimentelor desfă‑
șurate în condiții de distragere. Pentru a le compara mai ușor, ală‑
turăm media stării de normalitate:

436



I. Cercetări experimentale referitoare la asociațiilor oamenilor sănătoși

217

E 1. Mediile experimentelor desfăşurate în condiții 
de distragere: femei neinstruite

Calitate specifică Normal

Distragere externă
60 de bătăi 

de 
metronom

100 de bătăi 
de 

metronom
coordonarea 25,2 19,0 15,7
relația predicativă 20,4       46,6 20,6       40,3 19,0       35,2
dependența cauzală 1,0 0,7 0,5
coexistența 20,4 18,2 18,5
identitatea 5,0         49,4 9,7         52,2 9,2          61,0
formele 
lingvistico‑motoare

24,0 24,3 33,3

completarea lexicală 0,3 0,2 0,5
sonoritatea 0,1         0,7 1,7         2,9 2,0         3,7
rima 0,3 1,0 1,2
indirecte 0,7 1,2 0,7
lipsite de sens 0,2         

2,3
0,7        

3,4
0,2         

1,4
erorile 1,4 1,0 0,5
repetarea 
cuvântului‑stimul

0 0,5 0

reacția egocentrică 0,5 0,5 0,5
perseverația 1,0 2,0 2,5
repetițiile 9,5 8,5 3,0
aceeași formă 
gramaticală

58,9 62,5 62,2

același număr de 
silabe

46,0 47,5 44,7

aliterația 8,4 11,0 11,2
consonanța 12,2 18,5 15,7
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aceeași terminație 11,3 11,7 16,0
total asociații 1 600 400 400
total subiecți 8 8 8

Cifrele experimentelor în condiții de distragere arată un tip de 
reacție tot mai plat în raport cu cele ale stării de normalitate. Prin‑
cipala schimbare este foarte limpede: asociațiile interne foarte 
valoroase se diminuează în condiții de distragere, în comparație cu 
asociațiile externe și reacțiile sonore, care se înmulțesc.

E 2. Mediile experimentelor desfăşurate în condiții de distragere:  
bărbați neinstruiți

Calitate specifică Normal

Distragere externă
60 de bătăi 

de 
metronom

100 de bătăi 
de 

metronom
coordonarea 23,3 20,8 14,8
relația predicativă 16,1     40,5 10,0      30,8 12,8      27,6
dependența cauzală 1,1 0 0
coexistența 17,3 19,1 12,5
identitatea 10,0     55,6 17,4      58,5 15,1      63,3
formele 
lingvistico‑motoare

28,3 22,0 35,7

completarea lexicală 0 0 0
sonoritatea 0,6        0,6 1,4        3,1 0,8        1,0
rima 0 1,7 0,2
indirecte 0,8 3,4 1,4
lipsite de sens 0,1 1,1 2,0
erorile 1,5       

2,4
1,4        

6,4
2,2        

7,6

repetarea 
cuvântului‑stimul

0 0,5 2,0
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reacția egocentrică 1,7 0 0
perseverația 0,7 0,5 0
repetițiile 12,3 5,1 4,0
aceeași formă gramaticală 59,5 67,7 64,5
același număr de silabe 39,0 45,7 48,2
aliterația 9,2 8,0 12,4
consonanța 12,5 23,4 18,8
aceeași terminație 16,3 14,3 18,2
total asociații 1 400 350 350
total subiecți 7 7 7

Dacă trecem în revistă numărul asociațiilor interne, vedem că 
femeile din acest grup au cifre superioare bărbaților. Cifrele minime 
revin bărbaților. Obiecția că femeile pleacă de la o cifră superioară  
a asociațiilor interne în starea de normalitate este valabilă numai 
pentru femeile neinstruite. Femeile instruite au un tip de reacție ceva 
mai plat în starea de normalitate, în comparație cu bărbații instruiți. 
Faptul că, în condiții de distragere, numărul asociațiilor interne la 
femei nu scade atât de mult ca la bărbați înseamnă că femeile au 
corespuns intențiilor experimentului mai puțin decât bărbații. Ală‑
turarea diferențelor în minus ale asociațiilor interne arată clar reac‑
tivitatea mai redusă a femeilor.

Din păcate, celelalte diferențe nu pot fi prezentate cu aceeași 
evidență, fiindcă se împart în trei grupuri ale căror conținuturi au 
valențe psihologice diferite. De aceea, numărul asociațiilor interne 
este cel mai bun criteriu pentru a măsura într‑un mod simplu mări‑
mea distragerii. Diferențele statistice vădesc o anumită concor danță 
în cazul bărbaților, în vreme ce diferența în minus a femeilor nein‑
struite este mai mare decât cea a femeilor instruite, ceea ce ar pleda 
pentru o mai bună adaptare la experiment a femeilor neinstruite.
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F 1. Mediile experimentelor desfăşurate în condiții de distragere:  
Femei instruite

Calitate 
specifică

Distragere 
internă

Distragere externă

Normal 60 de  
bătăi de 

metronom

100 de 
bătăi de 

metronom
coordonarea 13,7 14,0 11,7 11,5
relația 
predicativă

20,2     35,0 15,0     29,5 21,2      33,6 19,0     30,7

dependența 
cauzală

1,1 0,5 0,7 0,2

coexistența 13,8 10,0 12,7 8,0
identitatea 4,7       58,0 4,3       44,8 10,5    48,9 9,0      56,0
formele 
lingvis‑
tico‑motoare

39,5 30,5 25,7 39,0

completarea 
lexicală 1,5 4,5 3,0 2,2
sonoritatea 1,1     3,3 5,1     11,6 5,5     10,2 6,5     9,2
rima 0,7 2,0 1,7 0,5
indirecte 0,9 1,6 1,0 0,2
lipsite de 
sens

0,1      
2,6

0,5      
3,8

1,2      
5,7

1,5      
3,9

erorile 1,4 1,1 2,0 1,5
repetarea 
cuvân‑
tului‑stimul

0,2 0,6 1,5 0,7

reacția 
egocentrică

2,1 1,0 1,2 1,0

perseverația 0,6 1,0 2,2 1,7
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repetițiile 7,2 3,5 6,5 5,0
aceeași 
formă 
gramaticală

53,9 59,0 54,0 53,0

același 
număr de 
silabe

41,5 45,5 47,7 43,5

aliterația 8,4 11,1 11,7 12,5
consonanța 14,9 19,3 19,0 20,6
aceeași 
terminație

10,5 11,8 11,7 13,0

total asociații 2 200 500 400 400
total subiecți 11 6 8 8

F 2. Mediile experimentelor desfăşurate în condiții de distragere:  
Bărbați instruiți

Distragere 
internă

Distragere  
externă

Calitate specifică

Normal 60 de 
bătăi de 

metronom

100 de 
bătăi de 

metronom
coordonarea 16,3 8,6 15,6 10,8
relația 
predicativă 19,7    36,7 15,0    24,4 12,0    28,0 10,4    21,8

dependența 
cauzală

0,7 0,8 0,4 0,6

coexistența 12,8 6,1 12,8 12,0
identitatea 5,7       52,7 4,5      49,2 9,2      57,2 6,6      61,4
formele lingvis‑
tico‑motoare

34,2 38,6 35,2 42,8
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completarea 
lexicală 1,1 4,3 1,2 2,6
sonoritatea 1,9        3,6 15,8    20,7 8,0        9,6 3,8        8,2
rima 0,6 0,6 0,4 1,8
indirecte 2,5 4,5 3,2 6,2
lipsite de sens 0,9 1,6 2,0 1,8
erorile 2,1        

5,5
0          

6,1
0          

5,2
0         

8,0

repetarea cuvân‑
tului‑stimul

0 0 0 0

reacția 
egocentrică

2,8 1,1 0,8 1,6

perseverația 2,4 1,6 2,0 3,0
repetițiile 7,5 3,8 6,8 6,2
aceeași formă 
gramaticală

49,1 50,5 59,2 51,8

același număr de 
silabe

35,0 44,6 46,4 41,0

aliterația 9,0 27,3 17,6 13,2
consonanța 15,6 33,3 23,6 20,6
aceeași 
terminație

8,5 8,3 11,2 10,0

total asociații 1 600 550 250 435
total subiecți 8 6 5 5

           Persoane  Persoane
           instruite  neinstruite
 Distragere  Distragere Distragere
 internă externă externă
Femei –5,5 –2,8 –8,8
Bărbați –12,3 –11,8 –11,3
  Diferența în minus a asociațiilor interne
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Totuși, diferențele în plus din grupul reacțiilor sonore indică, la 
rândul lor, o creștere mai importantă în cazul femeilor instruite 
decât al celor neinstruite:

 Femei neinstruite Femei instruite
Diferență în plus 
a reacțiilor sonore 2,6 8,3, respectiv 6,4

Motivul acestei contradicții ar putea să rezide în faptul că femeile 
instruite s‑au comportat mult mai neuniform decât femeile neinstru‑
ite în fața experimentului efectuat în condiții de distragere. Ambele 
grupuri de femei au îndeplinit instrucțiunile experimentului — tra‑
sarea liniilor și reacționarea simultană — cu ceva mai multă difi cultate 
decât bărbații. Dacă vom compara, de pildă, diferențele dintre bărbații 
instruiți și femeile instruite în cursul experimentului desfă șurat în 
condiții de distragere internă, ne va surprinde imediat efec tul 
distragerii, mai extins în cazul bărbaților. Singura deosebire esențială 
dintre cele două grupuri de femei ar putea să rezide în faptul că femeile 
instruite sunt capabile, cel puțin temporar, să‑și împartă atenția.

Or, nouă ni se pare că aici ar exista o anumită deosebire între 
modul de reacție al bărbatului și al femeii, o deosebire ce ar putea fi 
determinată cantitativ. Dar pentru că totuși, în condițiile limitării 
materialului, nu sunt excluse niște surse de eroare, supunem această 
observație și unei discuții viitoare.

Cifrele fiecărui grup din schema prezentată vădesc anumite 
variații, care necesită o dezbatere. În timp ce, odată cu distragerea, 
coordonările se diminuează peste tot destul de uniform, predicatele 
dovedesc în condiții de distragere un comportament destul de diferit 
la bărbați și la femei:

 Persoane instruite Persoane neinstruite
 distragere externă distragere externă

Femei – 0,2 – 0,6
Bărbați – 8,5 – 4,7

                                        Diferența în minus a predicatelor
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Tabelul arată că în condiții de distragere, diminuarea predicatelor 
este mai redusă la femei decât la bărbați. Aici ne amintim de ipoteza 
stabilită cu ocazia discuției despre tipul predicativ, ipoteză referitoare 
la faptul că vivacitatea senzorială primară a reprezentărilor‑stimul 
invită, de fapt, la reacții predicative. Această particularitate psiho‑
logică se manifestă, firește, și în starea de distribuire experimentală 
a atenției; ea va obstrucționa acest experiment, de vreme ce imaginile 
primare vii, lipsite de aportul atenției active, captează interesul, iar 
prin aceasta împiedică, respectiv îngreunează distribuirea atenției 
cerute de organizarea experimentului. Vom vedea foarte clar acest 
fenomen în rezultatul distragerii tipului predicativ, la care facem 
trimitere. Printre femei se găsesc foarte multe tipuri predicative, ceea 
ce ar putea constitui cauza afirmării aparent mai ferme a predicatelor. 
În comparație cu diminuarea asociațiilor interne se vădește o creș‑
tere corespunzătoare a asociațiilor externe, în măsura în care această 
creștere nu este prejudiciată de o ascensiune mai puternică a reac‑
țiilor sonore. La creșterea asociațiilor externe nu participă în mod 
egal toate cele trei grupuri. Vedem chiar că numărul coexistențelor 
prezintă mai degrabă o tendință de diminuare. Reunim aici, din nou, 
diferențele:

           Persoane neinstruite                         Persoane instruite
femei bărbați femei bărbați 
– 2,0 – 1,5 – 3,4 – 0,4

Diferența dintre experimentul desfășurat în condiții de normalitate și cel 
desfășurat în condiții de distragere, cu privire la coexistențe

De fapt, în pofida așteptărilor, nu sunt decât diferențe în minus. 
Această situație arată că totuși coexistențele nu contribuie la creș‑
terea asociațiilor externe. Dacă ne amintim de dezbaterea de mai 
sus, unde am analizat faptul că, deseori, coexistențele își au originea 
în efortul de a reprezenta cu claritate obiectul cuvântului‑stimul, 
pare de înțeles scăderea înregistrată în cursul experimentului în 
condiții de distragere. Coexistența este, într‑o anumită măsură, un 
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stadiu preliminar al asociației interne și, ca atare, contribuie la dimi‑
nuarea acesteia.

Grupul identităților și cel al formelor lingvistico‑motoare sporesc 
în general, dar acest fenomen este afectat de creșterea puternică a 
reacțiilor sonore, care condiționează, de exemplu, tocmai în cazul 
femeilor instruite, o diminuare a celor două grupuri. Ne explicăm 
această variație prin iregularitatea distragerii, constatată deja în mai 
multe rânduri. Surprinzătoare este apariția cantitativ restrânsă a com‑
pletărilor lexicale, în cazul persoanelor neinstruite. Credem că de 
aceasta poate fi făcută responsabilă lipsa abilității lingvistice, în 
special lipsa de exercițiu în ceea ce privește germana literară. Poate 
că niște experimente cu germanii neinstruiți, mai ales din nord, ar 
scoate la lumină alte cifre. Asociațiile sonore sunt net mai frecvente 
la persoanele instruite decât la cele neinstruite.

Un comportament specific au asociațiile indirecte. Mai devreme 
am semnalat deja raportul invers proporțional dintre creșterea lor și 
asociațiile sonore. La mediile noastre surprinde în primul rând o 
dependență de nivelul de distragere:

 Persoane neinstruite                Persoane instruite
 femei bărbați femei bărbați
Normal 0,7 0,8 0,9 2,5
Distragere 0,9 2,4 0,9 4,6

Aceste cifre arată că, în condiții de normalitate, persoanele ne‑
instruite produc, în medie, mai puține asociații indirecte decât 
persoanele instruite și că femeile produc mai puține decât bărbații. 
În condiții de distragere se manifestă și mai clar aversiunea femeilor 
față de asociațiile indirecte. În timp ce la bărbați apare o sporire 
foarte evidentă, în cazul femeilor instruite media rămâne egală  
cu cea înregistrată în cursul experimentului efectuat în condiții de 
normalitate, iar la femeile neinstruite are loc doar o creștere total 
insignifiantă. Așadar, în această privință trebuie să existe o distincție 
semnificativă între sexe, a cărei esență ne este deocamdată necu‑
noscută. Natura asociațiilor indirecte, despre care am discutat mai 
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sus (având într‑o măsură covârșitoare reacțiile sonore drept elemente 
intermediare), ne permite să înțelegem dependența acestor asocieri 
indirecte de distragere. Prin urmare, odată cu creșterea reacțiilor 
sonore, ne putem aștepta și la o creștere a asociațiilor indirecte. Spre 
a avea o privire de ansamblu, reluăm aici pe scurt valorile respective:

 Persoane neinstruite Persoane instruite
 Femei Bărbați Femei Bărbați
 son. indir. son. indir. son. indir. son. indir.
Normal 0,7 0,7 0,6 0,8 3,3 0,9 3,6 2,5
Distragere externă I 2,9 1,2 3,1 3,4 10,2 1,0 9,6 3,2
Distragere externă II 3,7 0,7 1,0 1,4 9,2 0,2 8,2 6,2
Distragere internă  
(numai la persoanele  
instruite) – – – – 11,6 1,6 20,7 4,5

Deși aceste cifre arată, în general, creșterea concomitentă a reac‑
țiilor sonore și a asociațiilor indirecte în condiții de distragere;  
to tuși, în particular, convergența celor două grupuri, în mod sur prin‑
zător, nu se susține. Dacă ar exista cu adevărat o convergență a celor 
două grupuri, ar trebui să ne așteptăm ca valorile maxime ale 
asociațiilor indirecte să apară de fiecare dată în același timp cu 
valorile maxime ale reacțiilor sonore. Dar nu se întâmplă deloc așa. 
Dacă ne uităm la cifrele experimentelor desfășurate în condiții de 
distragere și examinăm valorile maxime ale asociațiilor indirecte, 
vedem că maximele coincid numai în două cazuri. Valorilor maxime 
ale reacțiilor sonore nu le corespund creșteri proporționale ale 
asociațiilor indirecte. Deci, nu există o legătură clară și simplă în 
sensul unei proporționalități directe. Dar aceste cifre nu oferă indicii 
evidente nici pentru un raport invers proporțional. Numai în grupul 
bărbaților instruiți se manifestă o coincidență între un maxim sur‑
prinzător al asociațiilor indirecte și un minim al reacțiilor sonore, 
ceea ce e totuși un fapt notabil. La ambele grupuri de femei consta‑
tăm o surprinzătoare rămânere în urmă a asociațiilor indirecte față 
de reacțiile sonore. La bărbații instruiți, creșterii puternice a reacțiilor 
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sonore de la 3,6% în condiții de normalitate la 20,7% în condiții de 
distragere îi corespunde doar o sporire de 2% a asociațiilor indirecte, 
în timp ce maximul lor, după cum am spus deja, coincide cu mini‑
mul reacțiilor sonore. Avem impresia că acest comportament al aso‑
ciațiilor indirecte pledează pentru o anumită interdependență între 
cele două grupuri, un raport potrivit căruia, în viziunea noastră, 
înmulțirea asociațiilor indirecte afectează în special grupul reacțiilor 
sonore. Dacă privim grupul asociațiilor sonore prin prisma rapor‑
tului lor cu asociațiile indirecte, ni se oferă următoarea imagine:

 Persoane neinstruite Persoane instruite
 Femei Bărbați Femei Bărbați
 son. indir. son. indir. son. indir. son. indir.
Distragere externă I 1,7 1,2 1,4 3,4 5,5 1,0 8,0 3,2
Distragere externă II 2,0 0,7 0,8 1,4 6,5 0,2 3,8 6,2

Comportamentul asociațiilor pur sonore relevă, cu o singură 
excepție, un raport invers proporțional între cele două grupuri. 
Selecția asociațiilor sonore în scopul demonstrației nu este arbitrară, 
deoarece ele constituie principala componentă a întregului grup 
sonor, fiind, totodată, acele asociații care sunt reprimate în starea de 
normalitate, ceea ce nu este deloc valabil pentru toate rimele, de 
exemplu. Și tocmai această situație, potrivit căreia asociațiile pur 
sonore sunt refulate în starea de normalitate, este de cea mai mare 
importanță pentru explicarea raportului invers proporțional. 
Elementele intermediare ale asociațiilor indirecte — elemente ne‑
manifeste, de cele mai multe ori chiar total inconștiente — sunt,  
în marea majoritate a cazurilor, asociații sonore. În starea de nor‑
malitate, asociațiile sonore întâmpină permanent inhibiții, fiind, de 
regulă, extraordinar de inoportune pentru procesul asociativ; și,  
de aceea, sunt înlăturate. Va exista mereu o anumită înclinație de a 
reprima sunetele; ea se va intensifica pe măsură ce se va reduce 
perturbarea atenției, dar va fi cu atât mai slabă cu cât distragerea  
va fi mai mare. Pe măsură ce va spori distragerea, reacția va fi in‑
fluențată, așadar, tot mai puternic din punct de vedere sonor, iar 
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până la urmă se va asocia, realmente, numai un sunet. Între influența 
sonoră și asociația sonoră apare însă un moment când asociația 
sonoră, deși nu poate depăși inhibiția ce‑i stă în cale, influențează 
totuși exclusiv sensul reacției următoare, prin faptul că întrerupe 
legătura dintre cuvântul‑stimul și reacție, iar atunci nu mai contează 
dacă asociația sonoră subconștientă care se produce este centripetă 
sau centrifugă. Această asociație sonoră intermediară, care atinge 
aproape valoarea‑prag a reacției, duce la formarea unei asociații 
indirecte. Bineînțeles, elementele intermediare nu trebuie să fie în‑
totdeauna niște asociații sonore, ci doar să concentreze asupra lor 
atâta inhibiție încât ele să rămână în continuare sub valoarea‑prag a 
reacției. Înțelegem deci asociația indirectă ca un simptom al re‑
fulărilor asociațiilor inferioare, care se apropie de valoarea‑prag  
a reacției.90 În această accepțiune putem înțelege fără dificultate 
raportul aparent invers proporțional dintre asociația sonoră și cea 
indirectă: când asociația sonoră devine preponderentă, putem 
conchide că inhibițiile privitoare la sunete au fost suprimate, ceea ce 
constituie o piedică și pentru refulări și, ca atare, pentru asociațiile 
indirecte. Dar când se reduce numărul asociațiilor sonore, este un 
semn că inhibițiile cresc, ceea ce creează condițiile pentru apariția 
asociațiilor indirecte. Așadar, asociațiile indirecte sunt un fenomen 
de tranziție, care își atinge momentul optim la un anumit nivel de 
distragere. Pornind de la această situație, ne explicăm și creșterea 
aparent direct proporțională cu reacțiile sonore și diminuarea 
ulterioară, invers proporțională, după depășirea punctului critic.91

90 Remarcăm că, deocamdată, această expunere a asociației indirecte nu pretinde 
a fi mai mult decât o ipoteză de lucru. Preferăm să supunem cifrele și concepția 
noastră unei discuții viitoare, cu dorința ca, prin colaborarea diverșilor cerce‑
tători, această chestiune să poată fi rezolvată mulțumitor.

91 Apariția asociațiilor indirecte sub influența unei perturbări a atenției este 
cunoscută mai demult, dintr‑o altă perspectivă. Enumerarea unor imagini în 
deliriumul alcoolic (Bonhöffer), în mania epileptică (Heilbronner), în 
anumite stări de catatonie, de isterie etc. nu înseamnă altceva decât o asociere 
indirectă, care nu se realizează, ca în experimentul nostru, prin deplasarea  
spre o asemănare sonoră, ci prin deplasarea spre o asemănare imagistică. În 
acest caz, ea este deci un fenomen secundar al fugii de idei pe teritoriul optic și 
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Claparède, care a tratat problema asociațiilor indirecte dintr‑o 
altă perspectivă, crede că ele sunt „le résultat du concours de plu
sieurs associations intermédiaires, chacune trop faible pour être 
consciente“.92 Suntem perfect de acord cu această concepție chiar și 
în sensul rezultatelor experimentului nostru. Înclinația către for‑
marea unei asociații care respectă sensul — înclinație care pornește 
de la reprezentarea‑stimul — inhibă apariția asociației sonore. Însă 
ambele sunt prea slabe pentru a ajunge la o reacție. Dacă prevalează 
asociația sonoră, care nu e legată conform sensului de reprezen ta‑
rea‑stimul, se produce asocierea indirectă; în celălalt caz, avem o 
reacție care respectă totuși sensul, chiar dacă este puternic influen‑
țată sonor. Concepția lui Piéron93, care consideră că al treilea ele‑
ment al asociației indirecte ar fi de mai mare interes pentru individ 
decât elementul intermediar, nu prea se potrivește cu rezultatele 
experimentului nostru. Cu toate acestea, viziunea lui Piéron rezistă 
cumva, fiind valabilă pentru toate cazurile în care stimulul extern 
este asimilat inconștient în sensul unui complex puternic accentuat, 
care preocupă conștiința. (Despre această altă posibilitate a unei 
asociații indirecte vom discuta într‑o lucrare ulterioară.) Dar pentru 
nenumărate asociații indirecte din viața cotidiană, viziunea lui 
Piéron de cele mai multe ori nu se potrivește. Din numeroase exem‑
ple, menționăm doar o observație destul de instructivă din expe‑
riența proprie.94 Unul dintre scriitori fuma un trabuc și își aminti 
deodată că nu mai avea chibrituri la el. Urma să facă o călătorie mai 
lungă cu trenul și, de aceea, își mai luase o havană bună, ca s‑o 
fumeze pe drum. Atunci se gândi că trebuie să aprindă trabucul  
de la cel care era pe sfârșite. Observatorul se mulțumi cu atât și 
abandonă șirul gândurilor. Se uită cam un minut pe fereastră, 

corespunde în toate privințele fenomenelor dovedite de noi pe tărâmul lingvis‑
tico‑acustic. 

92 L’Association des idées, p. 184, și Association médiate dans l’évocation volon
taire, p. 202 [rezultatul întâlnirii mai multor asociații indirecte, fiecare dintre 
ele fiind prea slabă pentru a fi conștientă].

93 L’Association médiate.
94 [Călătoria de nuntă a lui Jung, 1903 — cf. „Despre psihologia dementiei prae‑

cox“, paragr. 110].
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privind atent peisajul; brusc observă că a spus aproape involuntar și 
foarte încet: „Bunau‑Varilla“. Acesta era numele unui cunoscut 
agitator parizian în favoarea construirii canalului Panama. Obser‑
vatorul citise numele în Le Matin cu câteva zile mai înainte. Or, 
întrucât acest nume îi apăruse fără nicio legătură cu conținutul 
conștiinței, el își îndreptă imediat atenția către numele respectiv și 
observă ce i‑a trecut atunci prin minte. (Așadar, metoda lui Freud 
privitoare la asocierea liberă.) De îndată i‑au venit în minte „Varinas“ 
și apoi „Manila“, aproape concomitent cu „cigarillo“; în plus, o vagă 
senzație de mediu sud‑american; proximul element clar a fost 
havana, iar odată cu ea, amintirea faptului că acest trabuc constituise 
conținutul penultimului ciclu de gânduri. Elementele intermediare 
„Varinas“ și „Manila“ semnifică sortimente de tutun, ambele sunând 
pentru observator a ceva „spaniol“; „cigarillo“ este cuvântul spaniol 
pentru țigaretă; observatorul fumase „cigarillos“ cu tutun Manila 
într‑o colonie spaniolă, dar nu în America de Sud. Totuși, „cigarillo“ 
avea o palidă rezonanță „sud‑americană“. În timp ce observatorul se 
uita pe geam, n‑avea nici cel mai vag sentiment al unei asemenea 
succesiuni de idei, ci își concentrase toată atenția asupra peisajului. 
Șirul inconștient al gândurilor, care a condus la formațiunea 
„Bunau‑Varilla“, s‑a dezvoltat, deci, în felul următor: havana — 
cigarillo cu un fundal spaniolo‑sud‑american — propria amintire 
din timpul călătoriei, privitoare la țigaretele „Manila“ — sortimentul 
de tutun spaniolo‑american „Varinas“ — („Varinas“ și „Manila“ 
condensate prin mecanismul oniric în) „Varilla“ = Bunau‑Varilla. 
Rațiunea suficientă pentru a urmări subconștient în continuare 
ideea de trabuc rezida în faptul că observatorul era pregătit să nu 
rateze aprinderea noii havane la terminarea trabucului care încă 
ardea. Conform lui Piéron, „Bunau‑Varilla“ ar trebui să fie ele men‑
tul final, accentuat afectiv și dorit de observator. Or, acesta e doar un 
produs condensat, rezultat din întâlnirea mai multor elemente 
intermediare prea slabe (potrivit concepției lui Claparède). Meca‑
nismul ce‑a permis această asociere este un automatism lingvis‑
tico‑motor, care apare destul de frecvent la persoanele normale. (În 
cazul anumitor persoane isterice el apare totuși incomparabil mai 
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des.) Procesul asociativ subconștient se desfășoară prin asemănări 
imagistice și sonore, ca toate asociațiile care se derulează în sub‑
conștient, adică în afara concentrării atenției (cu excepția anu mitor 
procese somnambulice). Pornind de la o comunicare a lui Jerusalem, 
Wundt95 numește elementul intermediar ca fiind „neobservat“, în 
opoziție cu atributul de „inconștient“; aici n‑am vedea o obiecție de 
conținut, ci numai o dispută lexicală. Faptul că în cercetările sale 
experimentale referitoare la asociațiile indirecte, Scripture96 ajunge 
la rezultate îndoielnice, iar Smith97 și Münster berg98 nu ajung la 
niciun rezultat nu are cum să ne mire, deoarece modul în care ei 
și‑au organizat experimentele a fost conceput din capul locului prea 
nefavorabil pentru producerea de asociații indirecte. Cele mai 
notabile asociații indirecte sunt furnizate de auto analiza atentă a 
vieții cotidiene.99 După cum o arată experi mentul nostru, asociațiile 
lingvistice indirecte se produc mai ales în timpul experimentelor 
desfășurate în condiții de distragere.

Cum este de așteptat, numărul reacțiilor lipsite de sens crește în 
condiții de distragere.

În mod notabil, erorile, a căror natură preponderent emoțională 
am accentuat‑o deja de mai multe ori în prezentări separate, nu se 
produc deloc, în condiții de distragere, la bărbații instruiți. De altfel, 
ei dovedesc un comportament constant. Vom reveni la acest grup 
când vom discuta despre media tipului predicativ.

95 Wundt, Sind die Mittelglieder einer mittelbaren Assoziation bewußt oder unbe
wußt?; Jerusalem, Ein Beispiel von Assoziazion durch unbewußte Mittelglieder.

96 Über den assoziativen Verlauf der Vorstellungen.
97 Zur Frage der mittelbaren Assoziation.
98 Beiträge zur experimentellen Psychologie, p. 9. Ce‑i drept, Münsterberg 

explică apăsat: „Nu există asociații indirecte datorate unor elemente inter‑
mediare inconștiente.“ E‑adevărat, în experimentele lui n‑au existat.

99 Câteva exemple excelente de asociații indirecte se găsesc la Cordes, în 
Experimentelle Untersuchungen über Associationen, pp. 70, 71, 73 și 75. Supo‑
ziția că elementele intermediare ale asociațiilor indirecte ar fi fenomene 
inconștiente este considerată de Cordes „o construcție teoretică… ce nu va 
putea fi demonstrată empiric niciodată — tocmai deoarece fenomenele psihice 
inconștiente nu pot fi experimentate.“ Autorul ar îndulci caracterul apodictic al 
acestui principiu dacă ar cunoaște întru câtva experiențele hipnotice. 
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Un comportament similar cu reacțiile lipsite de sens îl are repe‑
tarea cuvântului‑stimul; ea crește de asemenea odată cu distragerea.

Cele patru grupuri menționate la urmă le‑am reunit în așa‑zisul 
grup „altele“, cu intenția inițială de a aduna în acest grup fenomenele 
secundare anormale ale experimentului asociațiilor. Din cifrele 
acestui grup am sperat apoi să obținem un anumit coeficient al 
emoției produse subiectului de participarea la experiment. Faptul că 
am socotit aici și asociațiile indirecte s‑a bazat pe supoziția, în sine 
deloc improbabilă, că în cazul asociațiilor indirecte ar fi vorba, în 
realitate, despre încercări ratate din cauză că ele provin din niște 
deplasări sonore. Bineînțeles, reacțiile lipsite de sens au fost consi‑
derate de noi încercări ratate, la fel ca ultimele două grupuri. Această 
abordare a fost susținută în special de unele experiențe în domeniul 
patologic, și anume de fenomenele asociative în cazul stupidității 
emoționale100, unde cifrele acestui grup cresc în mod semnificativ. 
Conform rezultatelor experimentului nostru, ipoteza despre natura 
afectivă a asociațiilor indirecte, presupusă la început, este infirmată. 
Ceea ce nu se poate spune și despre celelalte trei grupuri. În orice 
caz, esența emoției pentru aceste trei grupuri trebuie precizată și mai 
exact. Potrivit experienței noastre, reacțiile lipsite de sens și cuvin‑
tele‑stimul repetate își au originea, de regulă, în stare de confuzie 
generată de organizarea experimentului, în timp ce majoritatea 
erorilor se bazează pe emoția provocată de trezirea unor complexe 
puternic accentuate afectiv. O stare confuză generată de organizarea 
experimentului poate fi complet exclusă aici. De aceea, includerea 
erorilor în grupul „altor“ tipuri de asocieri este discutabilă. Este 
motivul pentru care am înlocuit expresia „grupul emoțiilor“, 
prevăzută inițial pentru acest grup, cu denumirea neutră de „altele“. 
Am totalizat cifrele acestui grup pentru a avea o imagine de an‑
samblu, fiind pe deplin conștienți că astfel nu am obținut decât ceva 
provizoriu și insuficient. Oricine a făcut deja experimente, în special 
cu un material atât de încâlcit, știe că așa ceva trebuie să fie mai întâi 

100 Cf. Jung, „Despre simularea tulburării psihice“ (1903), ed. cit. [paragr. 349  
și 354].
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învățătură de minte și că află abia ulterior ceea ce ar fi trebuit să 
cunoască din capul locului.

În condiții de distragere, reacțiile egocentrice, care reprezintă 
într‑o anumită măsură un indicator pentru reacțiile accentuate 
afectiv, relevă un comportament care e demonstrat cel mai bine 
printr‑o reunire a diferențelor față de experimentul desfășurat în 
condiții de normalitate:

            Persoane neinstruite                Persoane instruite
 femei bărbați femei bărbați
Numărul reacțiilor 
egocentrice în 
cursul experi‑
mentului efectuat 
în condiții de 
normalitate +0,5 +1,7 +2,1 +2,8
Diferența în 
condiții de 
distragere 0 –1,7 –1,0 –1,6

Diferențele citate arată că, potrivit materialului nostru, diferențele 
în minus ale bărbaților sunt mai mari decât cele ale femeilor și că, 
deși în cursul experimentului în condiții de normalitate femeile 
nu‑și dezvăluie caracterul egocentric mai mult decât bărbații, totuși, 
puse în fața distragerii, ele manifestă acest caracter într‑un mod mai 
accentuat decât bărbații.

Cât privește perseverațiile, am demonstrat deja în mai multe 
rânduri o anumită dependență față de accentuările afective puter‑
nice. Referitor la creșterea lor mai frecventă în condiții de distragere, 
am admis drept cauză absența asociației în condiții de distragere a 
atenției. Evident, aici se amestecă diverse condiții complicate, între 
care nu putem face, deocamdată, distincții. Următoarea reunire a 
diferențelor apărute în cursul experimentului realizat în condiții  
de normalitate relevă comportamentul perseverațiilor în condiții de 
distragere:
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           Persoane neinstruite                         Persoane instruite
femei bărbați femei bărbați 
+ 1,2 – 0,4 + 1,1 – 0,2

Din aceste cifre se vede că în condiții de distragere perseverațiile 
scad la bărbați, pe când la femei cresc.

Numărul reacțiilor egocentrice ne arată cu aproximație în ce 
măsură raportările la sine, accentuate afectiv, apar printre reacții101, 
iar numărul de perseverații ne dezvăluie ceva asemănător, dar într‑o 
formă mai puțin directă.

După cum am văzut mai sus, la femei se manifestă o influență 
mai redusă a distragerii asupra reacției. Din acest comportament se 
poate deduce faptul că, în fața experimentului nostru, atenția femi‑
nină s‑a dovedit mai puțin dispersabilă. Cu acest aspect ar putea 
avea legătură modificarea mai redusă a numărului de reacții ego‑
centrice la femei. Dacă numărul de reacții egocentrice indică doar o 
tendință redusă de diminuare, ne putem aștepta ca perse verațiile să 
aibă un comportament asemănător. Dar ele chiar cresc. Ne explicăm 
acest comportament prin faptul că în condițiile unui vid asociativ 
produs în mod artificial prin distragere, conținuturile accentuate 
afectiv ale conștiinței pot persista mai ușor decât de obicei. Nu știm 
însă de ce tocmai femeile au tendința de a persevera mai mult la 
nivel de asocieri în condiții de distragere. Poate că acest lucru are 
legătură cu niște sentimente mai intense.

Posibilitatea ceva mai redusă de distragere a atenției feminine 
poate avea la bază următoarele cauze:

1. Am arătat deja faptul că la diverși indivizi (la tipurile predi‑
cative), imaginile interne primare sunt, probabil, mai vii decât la 
alții. „Imagini mai vii“ sunt cele asupra cărora atenția s‑a concentrat 
mai intens sau, cu alte cuvinte, cele care apar odată cu multe alte 
asociații. Cu cât este mai mare un complex asociativ, cu atât mai mult 
este implicat și „complexul Eului“. De aici se înțelege că odată cu viva‑
citatea imaginilor lăuntrice crește nu numai numărul predicatelor 
101 La femei însă nu ies nicidecum la iveală, într‑un mod ireproșabil, toate relațiile 

egocentrice, din simplul motiv că experimentatorii sunt de sex masculin.
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interne, ci mai ales numărul judecăților de valoare subiective, res‑
pec tiv al reacțiilor egocentrice.

2. Vivacitatea unei imagini interne nu este întotdeauna un feno‑
men primar, involuntar, ci poate fi și unul artificial, deoarece atenția 
este îndreptată voluntar asupra sa sau, cu alte cuvinte, deoarece 
imaginii însoțite de puține asociații secundare i se adaugă numeroase 
asociații noi. Această activitate este stimulată numai de imaginea 
apărută, dar este realizată de un alt complex asociativ, care chiar 
preocupă conștiința. Așadar, vivacitatea unei imagini interne este, 
într‑un caz, una primară, involuntară, iar în celălalt, una secundară, 
voită. Ultima formă se situează atunci sub influența unui alt fenomen 
intelectual, existent momentan.

3. Când imaginile intrne primare sunt foarte vii și plastice, adică 
apar de la bun început concomitent cu numeroase asociații secun‑
dare, atunci ele trebuie să aibă întotdeauna un efect foarte precis 
asupra atenției și, ca atare, în funcție de gradul de vivacitate, să în‑
greuneze, respectiv să împiedice o distribuire a atenției. După cum 
vom vedea, acesta este cazul tipului predicativ.

4. Când imaginile interne se află, ca vivacitate sau plasticitate, în 
mod artificial sub influența unui complex asociativ deja existent, 
atunci depinde numai de stabilitatea complexului respectiv dacă 
distribuirea atenției va fi sau nu posibilă.

5. Nu avem niciun temei să admitem că în stadiu primar imaginile 
lăuntrice ar fi cu adevărat mai vii la femei decât la bărbați. (Altminteri, 
toate femeile ar trebui să aparțină, probabil, tipului predicativ.) Dar, 
așa cum am expus deja mai sus, presupunem în mod justificat că 
reacțiile relativ valoroase ale persoanelor nein struite, îndeosebi ale 
femeilor neinstruite, se bazează pe o vivacitate (cvasi)intenționată a 
reprezentării‑stimul. Complexul asociativ care desfășoară această 
activitate reprezintă concepția aparte pe care persoanele neinstruite 
o au despre experimentul asociațiilor. În trucât, aflate sub influența 
acestei reprezentări superioare, înțeleg cuvântul‑stimul în special din 
perspectiva semnificației, persoanele respective trebuie să‑i acorde 
reprezentării‑stimul o atenție sporită, iar prin aceasta, în mod 
necesar, cedează mai puțin în fața distragerii, după cum o arată și 
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cifrele noastre. Faptul că tot femeile neinstruite sunt mai cu seamă 
cele care cedează cel mai puțin în fața distragerii este în concordanță 
cu acela că ele sunt și cel mai puternic influențate de conceperea 
aparte a experimentului. Dar faptul că și femeile instruite manifestă 
tendința de a ceda mai puțin în fața distragerii decât bărbații nu se 
mai poate baza doar pe conceperea aparte a experimentului, ci 
trebuie să aibă legătură cu situația deja men ționată, că printre femeile 
instruite supuse experimentului nostru se găsesc relativ multe tipuri 
predicative, la care chiar nu se manifestă, ca să spunem așa, vreun 
fenomen de distragere. De aceea, comu nicăm aici [în tabelul G.] 
mediile acelor femei instruite care nu sunt tipuri predicative.

Din cifrele acestui tabel se vede imediat că nu femeile ca atare au 
o capacitate de distribuție a atenției mai redusă decât bărbații, ci că 
doar tipul predicativ a fost acela care a influențat puternic media 
femeilor instruite. Cifrele noastre arată un fenomen de distragere 
evident, care nu este cu nimic mai prejos decât cel al bărbaților.

Repetarea acelorași reacții scade odată cu distragerea; cauzele 
acestui comportament sunt ușor de înțeles.

Valorile numerice ale legăturii lingvistice cresc în condiții de 
distragere, fapt ce exprimă cantitativ influențarea reacției prin fac‑
tori mecanici mai mult externi. Notabil este faptul că, în comparație 
cu persoanele instruite, în cazul persoanelor neinstruite există o 
concordanță cantitativ mai mare în privința formei gramaticale nu 
doar în condiții de normalitate, ci și în condiții de distragere; expe‑
rimentul de distragere are în continuare un efect mai intens decât la 
persoanele instruite, deși în cazul celor neinstruite se manifestă un 
fenomen de distragere ceva mai redus. Diferențele urmă toare102 
demonstrează clar acest comportament:

 Femei Bărbați
Persoane neinstruite + 3,4 + 6,6
Persoane instruite + 1,4 + 4,7

102 Diferența dintre numărul acelorași forme gramaticale înregistrate în expe‑
rimentul realizat în condiții de normalitate și media obținută în experimentele 
desfășurate în condiții de distragere.
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G. Femei instruite, cu excepția tipurilor predicative

Calitate specifică Normal

Distragere externă
60 de bătăi 

de 
metronom

100 de bătăi 
de 

metronom
coordonarea 15,2 13,5 10,8
relația predicativă 14,0     30,2 14,0     28,3 9,6       20,8
dependența cauzală 1,0 0,8 0,4
coexistența 15,3 12,4 7,2
identitatea 4,8       62,6 11,2     50,4 8,8        62,8
formele 
lingvistico‑motoare

42,5 26,8 46,8

completarea lexicală 1,5 4,0 3,6
sonoritatea 1,4      3,7 8,0       14,0 9,2        13,2
rima 0,8 2,0 0,4
indirecte 1,0 1,2 1,6
lipsite de sens 0,1 2,0 0
erorile 0,9       

2,4
1,6        

5,0
0,4         

3,2

repetarea 
cuvântului‑stimul

0,4 0,2 1,2

reacția egocentrică 0,3 0,4 1,6
perseverația 0,7 2,4 0
repetițiile 6,9 4,8 3,6
aceeași formă 
gramaticală

41,8 63,2 42,4

același număr  
de silabe

60,1 47,6 57,2

aliterația 8,5 13,2 15,2
consonanța 14,7 21,2 24,0

{

{

{ {
{ { {

{ { {

{ {
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aceeași terminație 12,6 15,2 13,2
total asociații 1 200 250 250
total subiecți 6 5 5

Așadar, în cazul persoanelor neinstruite, numărul concordanțelor 
în privința formei gramaticale nu numai că începe de la un nivel 
superior, ci și sporește în condiții de distragere, în raport cu cifrele 
corespunzătoare înregistrate la persoanele instruite. Cauza acestui 
comportament rezidă, probabil, în împrejurarea că în condiții de 
distragere persoanele instruite dispun totuși de mai multe expresii 
curente exersate în trecut.

Cifrele concordanței în privința numărului de silabe, aliterației, 
consonanței etc. vădesc un comportament care nu mai necesită un 
alt comentariu.

Scăderea aproape generală a cifrelor legăturii lingvistice în cea 
de‑a doua parte a experimentului desfășurat în condiții de distragere 
are legătură cu diminuarea reacției sonore. Această modificare poate 
fi pusă în legătură cu obișnuința, în condițiile căreia unii factori ai 
celei mai intense distrageri se diminuează treptat.

IV. Media tipului predicativ în cursul experimentului 
desfăşurat în condiții de normalitate şi de distragere

Reunim aici mediile tuturor subiecților pe care i‑am caracterizat 
drept tipuri predicative. Am încadrat în acest tip acei subiecți la care 
asociațiile interne prevalează în fața grupului de forme lingvis‑
tico‑motoare, unde numărul predicatelor depășește, în medie, 
dublul coordonărilor. Printre subiecții la care am recurs în calcularea 
mediei se găsesc 7 femei și 2 bărbați.103

103 Din familia cu trei membri aparținând tipului predicativ a fost luat în calcul un 
singur subiect.
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H. Media tipului predicativ

Calitate specifică Normal

Distragere externă
60 de bătăi 

de 
metronom

100 de bătăi 
de 

metronom
coordonarea 12,5 14,8 13,1
relația predicativă 32,1    45,7 31,2     46,5 30,5     43,8
dependența cauzală 1,1 0,5 0,2
coexistența 13,5 13,7 11,7
identitatea 4,1      48,6 8,0       44,9 8,5        49,3
formele 
lingvistico‑motoare

31,0 23,2 29,1

completarea lexicală 0,8 0,8 0,2
sonoritatea 0,3      1,5 1,4       3,0 1,1       1,5
rima 0,4 0,8 0,2
indirecte 0,8 1,7 0,2
lipsite de sens 0 0,2 1,1
erorile 2,4     

  3,2
2,5       

4,6
2,5        

4,6

repetarea 
cuvântului‑stimul

0 0,2 0,8

reacția egocentrică 3,6 1,7 1,4
perseverația 0,8 1,1 1,1
repetițiile 9,9 8,0 4,8
aceeași formă 
gramaticală

40,7 43,1 45,4

același număr de 
silabe

37,3 44,0 47,4

aliterația 7,9 8,8 10,8
consonanța 12,9 15,4 14,2

{

{

{ {
{ { {

{ { {

{ {
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aceeași terminație 6,7 7,7 11,1
total asociații 1 792 350 350
total subiecți 9 7 7

Pentru comparație, am pus alături de tipul predicativ media 
tuturor celorlalte tipuri. Deosebirea este izbitoare. În condiții de 
distragere, tipul predicativ nu relevă vreo modificare demnă de 
amintit. Tipul predicativ nu‑și dispersează atenția, în timp ce toate 
celelalte tipuri se dovedesc, cel puțin într‑o oarecare măsură, sensi‑
bile la un stimul perturbator. Acest fapt este extraordinar de curios.

Așa cum am arătat mai devreme, conform supoziției noastre, 
indivizii care aparțin tipului predicativ au imagini interne primare 
vii, asupra cărora atenția se fixează deja involuntar în momentul 
apariției lor (în opoziție cu vivacitatea conferită voluntar). Din mate‑
rialul nostru am observat că printre reacțiile tipului predicativ se 
găsesc — pe lângă numeroase judecăți de valoare — și surprinzător 
de multe predicate care definesc însușirile senzoriale ale obiectului 
desemnat prin intermediul cuvântului‑stimul, și anume îndeosebi 
însușiri vizuale. De asemenea, unii subiecți au indicat imediat că au 
obținut de fiecare dată imagini plastice foarte precise.104 Pe această 
observație am fundamentat teoria tipului predicativ.

O imagine internă este vie atunci când trezește și asociații din 
proximitatea ei. În imaginea unui lucru concret, asociațiile proxime 
sunt componentele senzoriale: vizuală, acustică, tactilă și motoare. 

104 Aceste imagini plastice sunt cumva similare „reprezentărilor individuale“ ale 
lui Ziehen. În cursul experimentului nu ne‑am interesat de ele în mod inten‑
ționat, spre a evita ca prin această sugestie să abatem de îndată atenția asupra 
lor. Fiindcă în cazul multor indivizi nu este nevoie decât de o mică încordare 
a atenției, pentru a produce imediat imagini foarte plastice. În acest caz sunt 
refulate doar imaginile lexicale generale, goale în sine, lucru care se poate 
în tâmpla semiinconștient, în condițiile unei sugestii corespunzătoare, în special 
la subiecții neexersați. — Nu știm dacă prezumtiva vivacitate aparte a ima‑
ginilor este o caracteristică permanentă a acestor subiecți sau dacă ea există 
numai în condițiile experimentului asociațiilor.
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I. Media tipului nepredicativ

Calitate specifică Normal

Distragere externă
60 de bătăi 

de 
metronom

100 de bătăi 
de 

metronom

coordonarea 21,5 18,0 14,3
relația predicativă 13,5     36,0 11,3     29,9 10,8      25,4
dependența cauzală 1,0 0,6 0,3
coexistența 17,2 16,0 12,2
identitatea 7,3       58,2 13,2      57,2 10,8      62,8
formele 
lingvistico‑motoare

33,7 28,0 39,8

completarea lexicală 0,8 1,3 1,7
sonoritatea 1,1       2,5 4,7        7,5 4,2        7,0
rima 0,6 1,5 1,1
indirecte 1,5 2,2 1,9
lipsite de sens 0,3 1,2 1,3
erorile 1,0       

2,9
0,8        

5,1
0,8        

4,7

repetarea 
cuvântului‑stimul

0,1 0,9 0,7

reacția egocentrică 1,0 0,6 1,7
perseverația 0,9 1,8 1,9
repetițiile 8,5 6,5 4,0
aceeași formă 
gramaticală

62,1 66,9 63,8

același număr  
de silabe

42,9 47,3 43,5

aliterația 9,4 12,4 14,1
consonanța 14,4 22,4 20,8

{

{
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aceeași terminație 14,0 15,4 16,6
total asociații 4 586 1 000 1 085
total subiecți 23 20 20

O imagine vie o găsim când suntem atenți.105 Cu cât este mai vie 
imaginea, cu atât sunt mai puternice inhibițiile care pornesc de la ea 
către tot ce iese din zona asocierii și cu atât mai redusă va deveni 
deci și capacitatea de dispersare a atenției. În fenomenul de distra‑
gere — absent, ca să spunem așa, în cazul tipului predicativ — recu‑
noaștem dovada corectitudinii concepției noastre. Tipul predicativ 
nu‑și poate distribui atenția, fiindcă imaginile sale lăun trice primare 
sunt vii și monopolizează atenția într‑o asemenea măsură încât nu 
se pot realiza deloc acele asociații inferioare (care constituie feno‑
menul de distragere).

Pe baza ipotezei noastre pot fi explicate acum toate carac te‑
risticile tipului predicativ.

1. Numărul mare de predicate. Subiecții numesc o însușire evi‑
dentă a imaginii interne, iar în acest scop recurg, firește, la predicat. 
Numărul predicatelor poate explica, în principal, numărul mare de 
asociații interne. Raportul dintre asociațiile interne și cele externe 
amintește de raportul înregistrat în cazul persoanelor neinstruite. 
Elementul comun este însă nivelul atenției puse în joc. Predicatele 
sunt menținute și în condiții de distragere, ceea ce pentru noi consti‑
tuie o dovadă clară a caracterului involuntar al plasticității imaginilor.

2. Numărul mare de reacții egocentrice. Cu cât crește vivacitatea 
imaginii sau complexul asociativ care preocupă pe moment 
conștiința, cu atât mai mult acest complex trebuie să trezească și să 
asimileze totodată asociațiile care constituie conștiința personalității, 
spre a păstra prin această sinteză starea de conștientizare a com‑
plexului. În acest mod, complexului asociativ care se manifestă 
trebuie să‑i revină o întreagă serie de referiri personale, constituite 

105 Cu alte cuvinte, ea concentrează atenția noastră asupra ei.
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apoi în reacții și desemnate ca însușiri pregnante ale imaginii. De 
aici ies la iveală reacțiile egocentrice.

3. Numărul relativ mare de erori. De regulă, erorile înseamnă 
absența reacțiilor în urma trezirii unui complex puternic accentuat 
afectiv, care captează atât de mult atenția, încât subiectul nu mai 
poate reacționa concomitent. Faptul că din cauza unei vivacități 
sporite a imaginii, în cazul tipului predicativ, complexele accentuate 
afectiv sunt trezite în mai mare măsură decât la alte tipuri este 
plauzibil, fără‑ndoială. De asemenea, faptul că în condiții de distra‑
gere erorile manifestă tendința de a se înmulți rezultă în mod necesar 
din supozițiile noastre. Dacă atenția liberă minimă, existentă încă 
alături de cea legată de imagine, este monopolizată de o acti vitate 
(trasarea liniilor în ritmul metronomului), pentru pro ducerea 
reacției nu mai rămâne nimic din care să rezulte totuși o dimi nuare 
a erorilor.

Din cifrele experimentului desfășurat în condiții de distragere 
reiese că tipul predicativ nu reprezintă doar o atitudine întâmplă‑
toare, de moment, ci corespunde unei caracteristici psihologice 
importante, care se afirmă și în condiții modificate106.

V. Influența formei gramaticale a cuvântului‑stimul  
asupra reacției

Cum e lesne de înțeles, alegerea cuvântului‑stimul, cu toate 
însușirile lui diverse, nu este un lucru lipsit de interes. Există o 
întreagă serie de cuvinte‑stimul care au reacții predilecte. Astfel 
există, de pildă, un mare număr de denumiri ale obiectelor concrete 
cărora li se asociază în mod regulat reprezentări coexistente, ne‑
maivorbind despre numeroase cuvinte‑stimul care trezesc asociații 
stereotipe: de exemplu, divorț–durere sau a se despărți–a evita, sân
ge–roşu. Chiar și pentru raporturile cantitative se va avea în vedere 

106 Aici ne referim în principal la condițiile experimentului nostru. Sub influența 
oboselii și a alcoolului, predicatele s‑ar putea împuțina, situație care ar fi, 
oricum, de cercetat mai îndeaproape.
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îndeosebi dacă respectivul cuvânt‑stimul este substantiv, adjectiv sau 
verb. Un element de bază va fi aici frecvența formei lexicale res‑
pective. Conform numărătorilor făcute într‑o serie de cărți, se poate 
spune că limba folosește în medie de două ori mai multe substantive 
decât adjective și verbe. Așadar, potrivit legii frecvenței, la un sub‑
stantiv folosit drept cuvânt‑stimul „răspundem“ mai ușor decât la  
o altă formă lexicală. În schimb, frecvența mai redusă a verbului și  
a adjectivului va provoca reacției dificultăți ceva mai mari, ne mai‑
vorbind despre faptul că pentru majoritatea subiecților un adjec tiv 
sau un verb la infinitiv, scoase din context, par mai ciudate decât un 
substantiv, care, pe cât posibil, denumește totuși câte un obiect 
concret, despre care se poate spune ceva. În această privință am 
cercetat comparativ materialul experimentului efectuat în con diții 
de normalitate și am găsit următoarele medii:

                          Reacții la verbe
 Sub‑ Adjec‑ Verb    Asociații Sono‑
 stantiv tiv    ritate
    Interne Externe
Bărbați instruiți 63,2 15,8 20,6 48,4 41,6 7,4
Bărbați neinstruiți 32,7 21,7 45,5 49,6 47,4 1,1
Femei instruite 45,7 19,4 34,7 55,5 39,2 4,5
Femei neinstruite 52,8 14,4 32,6 69,0 29,6 0,3
Tip predicativ 54,8 26,2 18,9 62,8 33,4 2,7
Tip nepredicativ 46,7 15,0 38,1 52,4 41,8 4,2

                          Reacții la adjective
 Sub‑ Adjec‑ Verb    Asociații Sono‑
 stantiv tiv    ritate
    Interne Externe
Bărbați instruiți 53,1 43,6 2,9 43,5 45,0 8,0
Bărbați neinstruiți 32,4 64,8 2,7 44,8 51,0 3,4
Femei instruite 39,1 52,6 7,4 43,3 45,4 3,1
Femei neinstruite 49,4 47,3 3,0 60,8 37,3 1,1
Tip predicativ 64,0 29,7 5,2 64,2 28,2 1,9
Tip nepredicativ 35,5 59,9 4,4 42,8 51,0 4,3
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Numărul concordanțelor în privința formei gramaticale  — 
număr citat de regulă în tabelele individuale — arată în genere că 
sub aspectul formei gramaticale cuvântul‑stimul și reacția nu con‑
cordă de fiecare dată. Tabelul de mai sus prezintă mediile, calculate 
în procente, pentru cele mai pregnante grupuri de subiecți. Am făcut 
abstracție de comunicarea cifrelor individuale, pentru a evita o 
aglomerare excesivă de șiruri de numere imposibil de cuprins cu 
privirea. În plus, mediile arată cât se poate de limpede oscilațiile 
caracteristice la care se ajunge, în esență.

În grupul verbelor surprinde faptul că la verbe s‑a reacționat în 
principal cu substantive, cu excepția unui singur grup, cel al băr‑
baților neinstruiți, unde la verbe s‑a reacționat mai ales cu verbe. Cel 
mai frecvent au reacționat cu substantive bărbații instruiți. Aceștia 
se apropie în mod ciudat de femeile neinstruite, în timp ce femeile 
instruite se apropie mai mult de bărbații neinstruiți. Este sigur de la 
bun început că legea frecvenței verbale are o mare influență asupra 
preferinței pentru cutare sau cutare mod de reacție. De aceea, este 
absolut inteligibil că bărbații instruiți, care au oricum un tip de reac‑
ție foarte plat, preferă verbului (care e mai rar) substantivul mai fami‑
liar; dar faptul că femeile neinstruite se comportă aparent similar nu 
mai este de la sine înțeles, ci necesită o dezbatere amănunțită.

În vreme ce, potrivit observațiilor noastre, bărbații instruiți le 
alătură verbelor, de cele mai multe ori, substantive familiare, bărbații 
neinstruiți se străduiesc să aprecieze corect sensul cuvântului‑stimul, 
căutând să reacționeze la el cu un verb asemănător. Ceva mai puțin 
clar este efortul similar din partea femeilor instruite. După cum se 
știe, acest mod de reacție, despre a cărui psihologie am discutat în 
detaliu, este condiționat de strădania de a reacționa îndeosebi în 
funcție de semnificația cuvântului‑stimul. Am văzut mai devreme 
că în această privință femeile neinstruite se situează în frunte.  
În mod corespunzător, ar trebui să ne așteptăm atunci ca femeile 
neinstruite să reacționeze cu un număr și mai mare de verbe decât 
bărbații neinstruiți. Însă este de menționat faptul că nivelul cultural 
al femeilor neinstruite este cel mai coborât și că, drept urmare, 
exercițiul și cultura lingvistică se află, de asemenea, la cel mai scăzut 
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nivel; acestui grup, așadar, îi va veni cel mai greu să reacționeze la 
verbe, întrucât pentru el verbele sunt mai rare decât pentru alte 
grupuri.107 În consecință, femeile neinstruite se rezumă la substan‑
tive, care pot fi asociate cel mai curând cu verbe. Efortul femeilor 
neinstruite de a avea o reacție care respectă sensul determină selecția 
substantivului, care nu numai că este alăturat verbului, ci exprimă, 
pe cât posibil, și ceva caracteristic pentru semnificația acestuia.

Am cercetat mai departe pentru a consolida această concepție și 
a afla cât este de mare numărul asociațiilor interne în care se reacțio‑
nează la verbe. Cu aceste cifre suntem în stare să demonstrăm cu 
claritate concepția noastră de mai sus. De aceea, alături de cifrele 
care indică formele lexicale preferate am așezat cifrele ce arată 
calitatea asociațiilor prin care se reacționează la verbe. Pentru gru‑
purile aflate aici în centrul discuției, reunim încă o dată cifrele res‑
pective cu cele înregistrate în cursul experimentului desfășurat în 
condiții de normalitate:

 Bărbați instruiți
 Asociații Asociații Reacții
 interne externe sonore
În condiții de normalitate 36,7 52,7 3,6
Reacție la verbe 48,4 41,6 7,4
Diferența în plus 11,7  

Această reunire arată că tipul de reacție pentru verbele ce au 
calitatea de cuvinte‑stimul este semnificativ mai puțin plat decât 
pentru formularul cu cuvinte‑stimul, compus preponderent din 
substantive. Astfel se stabilește statistic că și pentru bărbații instruiți 
există asociații mult mai puțin obișnuite între un verb și altul decât 
între un substantiv și oricare dintre cele trei forme lexicale. Dacă 
vom compara cu acestea cifrele corespunzătoare ale femeilor ne‑
instruite, vom constata că se confirmă afirmația noastră anterioară, 

107 Să se țină cont de circumstanța că subiecții sunt în majoritatea lor elvețieni; ca 
atare, în cazul lor, condițiile lingvistice sunt mai dificile.
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potrivit căreia substantivele preferate de acest grup au o calitate 
superioară:

 Femei neinstruite
 Asociații Asociații Reacții
 interne externe sonore
În condiții de normalitate 46,6 49,4 0,7
Reacție la verbe 69,0 29,6 0,3
Diferența în plus 22,4  

Din aceste cifre reiese clar că în marea lor majoritate asociațiile 
prin care se reacționează la verbe sunt foarte valoroase, corespunzând 
semnificației cuvântului‑stimul. Notabil este și comportamentul 
reacțiilor sonore din ambele grupuri invocate. Cifra care domină 
rezultatul experimentului desfășurat în condiții de normalitate la 
bărbații instruiți arată cât de redusă este influența semnificației 
cuvântului‑stimul. În schimb, diminuarea cifrei corespunzătoare la 
femeile neinstruite este caracteristică pentru influența sporită a 
semnificației verbelor. Această statistică ne permite să tragem con‑
cluzia că influența verbelor asupra atenției — din cauza frec venței 
lor mai reduse și, drept urmare, a „răspunsului“ mai dificil — este 
mai mare decât influența substantivelor.

Așa cum ne arată o privire aruncată asupra tabelului, adjectivele 
manifestă un comportament analog verbelor, numai că, în general, 
ele au o influență ceva mai redusă asupra tipului de reacție. De aceea, 
putem presupune că reacția la adjective întâmpină, în genere, 
dificultăți mai mici.

Tipul predicativ reacționează la verbe în mod preponderent cu 
substantive, în timp ce toate tipurile nepredicative reacționează, în 
medie, de două ori mai frecvent cu verbe la verbe, în comparație cu 
tipul predicativ.108 Cercetăm din nou calitatea asociațiilor prin care 
tipul predicativ reacționează la verbe.

108 Aici este de remarcat faptul că printre cele 11 tipuri predicative prezentate nu mai 
2 sunt persoane neinstruite, iar dintre acestea o singură femeie.
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 Tipul predicativ Tipul nepredicativ
 Asociații Asociații Reacții Asociații Asociații Reacții
 interne externe sonore interne externe sonore
În condiții de  
normalitate 45,7 48,6 1,5 36,6 58,2 2,5
Reacție la verbe 62,8 33,4 2,7 52,4 41,8 4,2
Diferența în plus 17,4   16,4  

După cum o arată diferențele în plus, influența verbelor este 
aproximativ aceeași în ambele cazuri; numeroaselor substantive ale 
tipului predicativ nu le corespunde vreo diferență în plus a asociațiilor 
interne, care să fie depășită de cea a tipului nepredicativ. Prin urmare, 
nu avem niciun motiv să presupunem că în cazul tipului predicativ 
verbul ar avea o influență mai mare asupra atenției, respectiv că ar 
exista dificultăți sporite pentru reacție. Tipul predi cativ nu diferă în 
privința atenției față de verb, singura deosebire fiind aceea că, în 
genere, persoanele instruite preferă substantivul datorită caracterului 
său mai familiar. Această situație este generată de faptul că majoritatea 
tipurilor noastre predicative o constituie subiecții instruiți.

Comportamentul tipului predicativ față de adjectiv se situează în 
opoziție cu rezultatele anterioare. Așa cum o arată cifrele din tabelul 
comun, în cazul reacțiilor celor patru grupuri tratate la început, 
adjectivele revin mai mult adjectivelor decât verbele verbelor. La tipul 
predicativ — caracterizat totuși mai ales prin atribute sub formă 
adjectivală —, diferența se cifrează doar la 10,8%. În schimb, există 
o preferință puternică pentru substantive (față de tipul nepredicativ), 
și anume cu 28,5% în plus. Această preferință pentru substantive 
provine din efortul tipului predicativ de a reacționa în special sub 
formă atributivă, și anume, după cum o arată cifrele noastre, nu 
numai prin faptul că reacționează cu un predicat, ci și, invers, prin 
faptul că la un cuvânt‑stimul adjectival reacționează cu un sub‑
stantiv.109 Să cercetăm acum statistica referitoare la calitatea reacțiilor 
adjectivale:
109 Acest comportament poate fi explicat pornind de la psihologia tipului pre di‑

cativ. Subiecții acestui tip se caracterizează prin imagini deosebit de vii. De aceea, 
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 Tipul predicativ  Tipul nepredicativ
 Asociații Asociații Reacții Asociații Asociații Reacții
 interne externe sonore interne externe sonore
În condiții de  
normalitate 45,7 48,6 1,5 36,0 58,2 2,5
Reacție la adjective 64,2 28,2 3,9 42,8 51,0 4,3
Diferența în plus 18,5   6,8  

Așa cum o arată aceste cifre, numărul mare de substantive în 
cazul tipului predicativ este legat de o creștere corespunzătoare a 
asociațiilor interne. Aici nu este vorba, prin urmare, despre simpla 
alăturare a unor substantive familiare, ci despre construcții adecvate 
cuvântului‑stimul, construcții ce au fost realizate în virtutea unei 
atitudini particulare, deși, conform cifrelor existente, alăturarea 
unor adjective asemănătoare este în sine mai facilă la celelalte gru‑
puri. Îndeosebi această ultimă situație este ilustrată clar de mica 
diferență în plus a asociațiilor interne la reacțiile adjectivale ale 
tipului nepredicativ.

Din cifrele reacțiilor adjectivale reiese la fel de limpede că 
atitudinea predicativă nu este deloc întâmplătoare, ci corespunde 
unei predispoziții psihologice persistente și cu totul aparte, chiar 
dacă alte tipuri de reacție ar putea fi mai facile decât forma pre‑
dicativă însăși.

Rezumat

Asociațiile variază în limitele normalității, în principal sub 
influența:

1. atenției;
2. instrucției;
3. specificului individual al subiectului.

ei privesc numaidecât adjectivul drept însușire a unui anumit obiect pe care‑l 
denumesc apoi în cursul reacției. 
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a. Diminuarea atenției din pricina unor factori interni sau externi 
produce o aplatizare a tipului de reacție, adică asociațiile interne, 
foarte valoroase, scad în favoarea asociațiilor externe și a reacțiilor 
sonore.

b. Distragerea atenției conform organizării experimentului nostru 
a produs, de lângă modificarea menționată, în special o înmulțire a 
asociațiilor indirecte, care trebuie concepute, așadar, ca fenomene de 
distragere și trebuie să derive din întâlnirea a două asociații slab 
accentuate (respectiv inferioare), înțelese ca elemente intermediare.

c. Persoanele instruite au, în medie, un tip de reacție mai plat 
decât cele neinstruite. În esență, deosebirea se poate reduce la dife‑
rențe de abordare a cuvântului‑stimul.

d. Referitor la gradul de distribuire a atenției în condiții de 
distragere, nu rezultă diferențe substanțiale între persoanele instruite 
și cele neinstruite.

e. Cele mai considerabile variații ale asociațiilor sunt condiționate 
de deosebiri individuale:

1. Referitor la influența sexului asupra modului de reacție în 
cursul experimentului efectuat în condiții de normalitate, din me‑
diile obținute nu rezultă diferențe clare. Abia în cursul experi‑
mentului desfășurat în condiții de distragere se vădește specificitatea 
subiecților de sex feminin prin faptul că au, în medie, o capacitate 
mai redusă de distribuție a atenției în raport cu subiecții de sex 
masculin.

2. Variațiile individuale pot fi încadrate în următoarele tipuri:
I. Tipul obiectiv. Cuvântul‑stimul este înțeles în mod obiectiv, și 

anume
α.  mai ales conform semnificației lui obiective; reacția este cât 

se poate de adecvată sensului cuvântului‑stimul, fiind legată 
de cuvântul‑stimul în special prin semnificație;

β.  mai ales ca stimul lingvistic; pe de o parte, reacția este adec‑
vată pur lingvistic, iar pe de alta, ea definește doar o alăturare 
prefigurată, în care înrudirea semantică trece cumva în plan 
secundar.
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II. Atitudinea egocentrică. Cuvântul‑stimul este înțeles în mod 
su biectiv (egocentric).

α.  Tipul constelației.
 Elementele personale utilizate în timpul reacției aparțin unuia 

sau mai multor complexe accentuate afectiv, caz în care există 
două posibilități:

αα. Constelațiile complexului sunt exprimate deschis.
αβ. Constelațiile complexului apar sub o formă voalată, 
din cauza unei refulări nu întotdeauna conștientizate.110

β.  Tipul predicativ. Particularitatea psihologică a acestui tip este, 
probabil, aceea că imaginile lui interne sunt deosebit de vii 
(plastice), fapt ce explică modul său aparte de reacție. Acest 
tip manifestă și o capacitate de distribuire a atenției anormal 
de redusă, respectiv chiar nicio capacitate de acest fel, ceea ce 
se exprimă — în media experimentului desfășurat în condiții 
de distragere —prin absența aproape totală a fenomenului de 
aplatizare.

Ca o concluzie generală, importantă pentru patologie, rezultă că 
aplatizarea tipului de reacție în starea de oboseală, de intoxicație cu 
alcool și în cazurile de manie trebuie explicată în primul rând 
printr‑o perturbare a atenției. Observațiile asupra laturii afective a 
asociațiilor (efecte ale complexelor accentuate afectiv) ar putea fi 
importante pentru cercetarea experimentală a modificărilor afective 
patologice și a consecințelor lor.

În încheiere, fie‑ne permis să ne exprimăm cea mai mare re‑
cunoștință pentru foarte valoroasa inspirație oferită de mult stimatul 
nostru șef, domnul profesor Bleuler. De asemenea, îi suntem 
îndatorați cu deosebită gratitudine doamnei Emma Jung pentru 
sprijinul activ acordat la prelucrarea repetată a unui material vast.

110 Folosim întotdeauna termenul „refulare“ în sensul lui Breuer și Freud, cărora 
le suntem recunoscători pentru lucrarea Studii despre isterie, folosită ca 
valoroasă sursă de inspirație în cercetările noastre.
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Explicarea tabelelor

În tabelele de mai jos sunt prezentate mediile aritmetice ale aso‑
ciațiilor interne, ale celor externe, ale reacțiilor sonore și ale reacțiilor 
din grupul „altele“.

I media numărului de asociații interne
E media numărului de asociații externe
S media numărului de reacții sonore
A media numărului de reacții ale grupului din categoria „altele“

 I      E      S      A I      E      S      A

 Persoane instruite Persoane neinstruite
 În condiții de  În condiții de
 normalitate normalitate

Tabelul I
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a. Mediile experimentelor desfășurate în condiții de normalitate, 
cu persoane instruite — 23 de subiecți, cu 3 800 de asociații.

b. Mediile experimentelor desfășurate în condiții de normalitate, 
cu persoane neinstruite — 18 subiecți, cu 3 000 de asociații.

În cursul experimentelor în condiții de normalitate, persoanele 
instruite au mai puține asociații interne, dar mai multe asociații ex‑
terne și reacții sonore decât persoanele neinstruite.

               I      E      S      A          I      E      S      A        I      E      S      A

 Persoane instruite Distragere externă Distragere externă
 În condiții de  60 de bătăi 100 de bătăi
 normalitate de metronom de metronom

Tabelul II
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Mediile experimentelor realizate în condiții de distragere externă, 
cu persoane instruite:

a. în condiții de normalitate (= Tabelul I a). 23 de subiecți, 3 800 
de asociații

b. în condiții de distragere, cu 60 de bătăi de metronom pe minut. 
13 subiecți, 650 de asociații

c. în condiții de distragere, cu 100 de bătăi de metronom. 13 su‑
biecți, 835 de asociații.

Se constată o diminuare clară și regulată a asociațiilor interne de 
la a la c, adică în funcție de intensitatea mediei distragerii. În al 
doilea rând, din tabel rezultă o creștere a reacțiilor sonore în cursul 
ambelor experimente desfășurate în condiții de distragere. În gene‑
ral, rezultatul distragerii constă în creșterea asociațiilor externe, plus 
înmulțirea reacțiilor sonore. Această sumă (E + S) este indicată prin 
faptul că de fiecare dată coloana E a fost supraînălțată cu o coloană 
punctată, a cărei înălțime este egală cu înălțimea coloanei S. Această 
coloană (E + S) crește în mod regulat de la a la c. Diminuarea lui I și 
creșterea lui (E + S) în cursul experimentelor în condiții de distragere 
ilustrează limpede efectul distragerii. Sb și Sc sunt, ambele, mai mari 
decât Sa. Reacțiile grupului „altele“ cresc de la a la c.

Mediile experimentelor realizate în condiții de distragere externă, 
cu persoane neinstruite:

a. în condiții de normalitate (la fel ca în Tabelul I b). 15 subiecți, 
3 000 de asociații

b. în condiții de distragere, cu 60 de bătăi de metronom. 15 su‑
biecți, 750 de asociații

c. în condiții de distragere, cu 100 de bătăi de metronom. 15 su‑
biecți, 750 de asociații.

Făcând abstracție de baza de plecare diferită, imaginea este 
asemănătoare cu cea obținută în experimentele efectuate în condiții 
de distragere, cu peroane instruite:

Diminuarea regulată a asociațiilor interne de la a la c.
Creșterea regulată a asociațiilor externe, plus a reacțiilor sonore 

de la a la c. A crește în condiții de distragere, S doar puțin; în genere, 
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                 I      E      S      A         I      E      S      A     I      E      S      A

         Persoane neinstruite Distragere externă Distragere externă
 În condiții de  60 de bătăi 100 de bătăi
 normalitate de metronom de metronom

Tabelul III

reacțiile sonore joacă un rol mai puțin însemnat decât în cazul 
persoanelor instruite.

Mediile experimentelor cu persoane de tip predicativ (instruite 
și neinstruite):

a. experimentele desfășurate în condiții de normalitate. 9 subiecți, 
1 792 de asociații.
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 I      E      S      A I      E      S      A

 Tipul predicativ În condiții de
 În condiții de  distragere
 normalitate 

Tabelul IV

b. experimentele desfășurate în condiții de distragere (distragere 
externă, cu 60 și 100 de bătăi de metronom, luate la un loc). 7 su‑
biecți, 700 de asociații.

În timp ce în cazul persoanelor instruite raportul I/E este = 2/3, 
iar la persoanele neinstruite I/E este = 5/6, aici el se cifrează cam la 
1/1,1. S este mai mic decât în cazul persoanelor instruite, dar mai 
mare decât la cele neinstruite în cursul experimentelor în condiții de 
normalitate. În cazul grupului A, raportul este invers proporțional. 
În totală opoziție cu imaginile precedente, acest raport nu prea se 
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schimbă în condiții de distragere, ceea ce este surprinzător. Există 
doar o scădere minimă a lui I și o creștere foarte mică a lui (E + S). 
R a crescut puțin.

 I      E      S      A I      E      S      A

 Tipul nepredicativ În condiții de
 În condiții de  distragere
 normalitate 

Tabelul V

Mediile tuturor experimentelor cu restul subiecților (tipul 
nepredicativ):

a. experimentul desfășurat în condiții de normalitate
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b. experimentul desfășurat în condiții de distragere
Imaginea contrastează izbitor cu cea oferită de Tabelul IV. În 

cadrul experimentului în condiții de normalitate, raportul I/ (E + S) = 
10/17, așadar, aproximativ 2/3; în cadrul experimentului în condiții 
de distragere 10/24, așadar, aproximativ 2/5. S crește substanțial,  
A mai puțin.
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II. 
ANALIZA ASOCIAȚIILOR  

UNUI EPILEPTIC*

Epilepsia face parte dintre puținele boli psihice a căror simpto‑
matologie este cunoscută și demarcată într‑o măsură cu totul deo‑
sebită datorită unor tratări sistematice și cazuistice destul de 
numeroase. Psihiatria a demonstrat, alături de simptomele crizei, o 
degenerare psihică a epilepticului, apărută cu mare regularitate și 
despre care se poate afirma că are o semnificație aparte în cadrul 
diagnosticului. Bazându‑ne pe cunoscute manuale de psihiatrie, 
menționăm doar principalele trăsături ale degeneratului epileptic:

1. din perspectiva activității intelectuale: retard mintal, încetinirea 
reacțiilor psihice, confuzie, restrângerea și sărăcirea zonelor de re pre‑
zentare și, în consecință, sărăcirea și stereotipizarea vocabularului, 
deseori evidențierea anormală a imaginației;

2. din perspectivă afectivă: iritabilitate, instabilitate, caracter 
egocentric puternic, exaltarea tuturor sentimentelor intelectuale, în 
special a religiozității.

Aceste însușiri compun așa‑numitul caracter epileptic, care, 
odată apărut, trebuie socotit o formă stabilă. Există, probabil, po‑
tențări trecătoare ale uneia sau alteia dintre însușiri, care pornesc, ca 
niște valuri, de la câte o criză ocazională. Plecând de la existența 
caracterului epileptic, putem pune la o adică diagnosticul cu destulă 
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certitudine, chiar dacă nu știm nimic despre existența unor crize. În 
general, astfel de cazuri sunt totuși rare. Foarte des, caracterul 
epileptic nu este atât de evident, mai ales în condițiile unor crize 
rare. De aceea, ar merita, mai ales sub aspect practic, să găsim o 
modalitate de a exprima exact degenerarea epilepticului.

În ultima vreme s‑au făcut deja mai multe încercări de a cerceta 
prin metode experimentale modificările stabile ale epilepticului; așa 
au investigat, de exemplu, Colucci1 și Breukink2 cu ajutorul ergo‑
grafului. Sommer3 și în special Fuhrmann4, discipolul său, și‑au 
îndreptat atenția către activitatea asociativă a epilepticilor. Consi‑
derăm că tocmai aceste ultime cercetări sunt foarte potrivite pentru 
a formula mai exact degenerarea epilepticului.

Fuhrmann relatează despre cercetarea activității asociative în 
cazul a doi epileptici. Primul caz privește un pacient care s‑a îmbol‑
năvit la 10 ani. Autorul a constatat în acest caz că îndeosebi predi ca‑
tele se repetau puternic și că factorul egocentric juca un rol deosebit 
de important. Nu toate reacțiile acestui caz au putut fi apreciate 
drept „asociații“, ci s‑au constatat și reacții lexicale al căror conținut 
și a căror formă nu aveau niciun fel de legătură internă cu cuvân‑
tul‑stimul. Fuhrmann numește aceste reacții „inconștiente“. Aceste 
reacții se găsesc mai cu seamă la începutul seriei de experimente 
(conform tabelului comunicat de Fuhrmann). Prima serie de expe‑
rimente începe cu următoarele reacții:

1. luminos credință 5. roșu părinți
2. întunecat sănătate 6. galben tată
3. alb braț 7. verde scaun
4. negru albastru 8. albastru braț

1 L’Allenamento ergografico nei normali e negli epilettici.
2 Über Ermündungskurven bei Gesunden und bei einigen Neurosen und Psychosen. 
3 Lehrbuch der psychopathologischen Untersuchungsmethoden.
4 Analyse des Vorstellungsmaterials bei epileptischem Schwachsinn.
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Fuhrmann nu caută să interpreteze. Kraepelin5 a preluat aceas‑
tă observație în cea mai nouă ediție a Manualului său de psihiatrie, 
unde se pronunță astfel în legătură cu ea:

S‑ar părea „că aceste reprezentări — ce nu au fost produse, ci doar 
declanşate de experiment — ar proveni din orientări de gândire generale 
şi de durată. De cele mai multe ori, conținutul lor avea legătură cu starea 
bolii sau măcar cu situația personală a bolnavului. Putem presupune 
că frecvența unor asemenea asociații determinate de stări interne, iar 
nu de un stimul extern, este favorizată în special de lentoarea psihică  
a epilepticilor, o încetineală care nu le pune la dispoziție cu repeziciune 
şi uşurință, precum oamenilor sănătoşi, conexiuni cu cuvântul‑stimul pe 
care l‑au auzit.“

Încă din 1903, în lucrarea mea Despre simularea tulburării psihice6 
am demonstrat prezența masivă a unor astfel de conexiuni lipsite de 
sens în cazul unui imbecil aflat într‑o stare de „stupiditate emoțio‑
nală“. Recent, în cercetările sale despre „asociațiile imbecililor și 
idioților“7, Wehrlin a arătat, la rându‑i, amănunțit acest fapt, adu‑
când și dovezi în acest sens. Potrivit experiențelor noastre, aceste 
reacții lipsite de sens apar ori de câte ori subiectul se află într‑o stare 
de „stupiditate emoțională“, ceea ce poate surveni, firește, în cazul 
oricăror modificări psihice posibile. De aceea, reacțiilor „inconști‑
ente“ nu le revine absolut nimic specific în privința epilepsiei.

Să revenim la lucrarea lui Fuhrmann! În primul caz, experi‑
mentul a fost repetat cam după o lună, cu aceleași cuvinte‑stimul.

Cel de‑al doilea caz privește un pacient bolnav de la 17 ani. Aici, 
experimentul s‑a repetat de 4 ori în răstimp de 8 luni, prilej cu care 
s‑a constatat o îngrădire considerabilă a „ariei de asociere“ și o 
puternică monotonie a reacțiilor. Pe baza asociațiilor făcute de două 
paciente afectate de idioție, Fuhrmann consideră drept o distincție 
„marcantă“ între epilepsie și idioție faptul că aceasta din urmă nu 
cunoaște concepte generale. Așa cum o arată cercetarea lui Wehrlin, 

5 Psychiatrie: Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, II, p. 626.
6 [paragr. 349 și 354.]
7 Über die Assoziationen von Imbezillen und Idioten, p. 157.
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idiotul cunoaște și el concepte generale, cărora li se atașează totuși 
ceva extrem de primitiv. Prin urmare, distincția ar putea fi ceva mai 
subtilă decât pare să presupună Fuhrmann.

Riklin relatează despre câteva experimente privitoare la aso‑
ciațiile epilepticilor în merituoasa lui lucrare despre ameliorarea prin 
hipnoză a amneziilor epileptice (Hebung epileptischer Amnesien 
durch Hypnose). Acest autor aprofundează latura calitativă a reac‑
țiilor, ajungând astfel la diverse observații importante:

El constată faptul că subiectul rămâne agățat de conținutul 
reacției, lipindu‑se de aceeași formă gramaticală; mai observă puter‑
nice raportări la sine, constelații personale, frecvente accentuări 
afective ale conținutului reacției și sărăcia tezaurului imaginativ.

În mare parte, aceste particularități nu sunt altceva decât reflec‑
tări ale caracterului epilepticului. Riklin constată astfel faptul că 
este posibil ca dintr‑o serie de asociații să descifrăm simptomele 
degenerării epilepticului. Desigur, pentru critica observațiilor lui 
Riklin trebuie subliniat că: 1. perseverarea formei gramaticale nu 
trebuie să fie întotdeauna un simptom al epilepsiei. Lucrarea lui 
Wehrlin ne arată o perseverare absolut enormă a formei la imbecili 
și idioți; 2. perseverarea conținutului survine și la persoanele nor‑
male, după cum am arătat împreună cu Riklin în prima contribuție 
din Diagnostische Assoziationsstudien.8 De asemenea, raportările la 
sine și constelațiile personale apar — atât la omul normal, cât și la 
debilul mintal — aidoma accentuării afective a conținutului reacției. 
Bineînțeles, nici sărăcia tezaurului imaginativ nu este caracteristică 
pentru epilepsie, ci în genere pentru debilitatea mintală, iar într‑un 
anumit sens, și pentru „stupiditatea emoțională“, unde adoptă forma 
specială a „vidului asociativ“.

În cazul epilepsiei deci poate fi vorba doar despre manifestarea 
acestor simptome într‑o măsură mai mare sau mai mică, eventual, 
cu o coloratură specifică. Or, eu mi‑am asumat sarcina de a clarifica 
aceste raporturi și de a încerca să delimitez specificul asociației epi‑
lepticului față de diverse tipuri ale normalității și de debilitatea 

8 [Este vorba despre primul studiu din prezentul volum.]
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mintală înnăscută. Desigur, o astfel de muncă trebuie să se sprijine 
pe un material vast. Cu numărul lui mare de bolnavi, Institutul 
Elvețian pentru Epileptici, situat în Zürich, mi‑a oferit o ocazie 
extrem de favorabilă în acest sens.

De acolo provine cea mai mare parte a materialului adunat de 
conducătorul acestui institut, domnul dr. Ulrich, iar o mică parte a 
fost înregistrată în Spitalul de boli mintale Burghölzli. Totalul 
subiecților se cifrează la 158; totalul asociațiilor la 18 277. Această 
bază cuprinzătoare mi‑a permis să judec într‑o oarecare măsură 
diferitele posibilități ale asociațiilor epilepticilor, motiv pentru care 
domnul dr. Ulrich și cu mine am început să tratăm metodic acest 
domeniu ce ascunde atâtea lucruri interesante. Pentru a putea 
înțelege cât mai limpede esența modificării asociațiilor în cazul 
epilepticilor, am separat materialul în felul următor:

Mai întâi am eliminat acele cazuri care nu s‑au născut cu retard 
mintal și care s‑au îmbolnăvit de epilepsie abia la sfârșitul școlarizării, 
altfel spus, cel puțin după pubertate.

Prin această delimitare am eliminat cazurile în care un retard 
înnăscut complică tabloul bolii, cazuri extrem de frecvente printre 
epileptici. Așa cum reiese din lucrarea lui Wehrlin, menționată 
anterior, imbecilii — în măsura în care este vorba despre un retard 
cât de cât evident — par să aibă un tip de asociere destul de carac‑
teristic, particularizat îndeosebi prin tendința de „a defini“ cuvân‑
tul‑stimul. În cazul epilepticilor, primele înregistrări ne‑au arătat 
deja niște tipuri asociative care aveau, la prima vedere, cea mai mare 
asemănare cu tipului imbecilului. Similitudinea crește când este 
vorba chiar despre un epileptic născut imbecil sau a cărui stare s‑a 
deteriorat în adolescența timpurie. De aceea, pentru descoperirea 
epilepticului specific am operat neapărat delimitarea prezentată.

Cauze exterioare m‑au determinat apoi să separ din nou dome‑
niul de activitate, prin faptul că aici eu analizez mai întâi, cât se poate 
de amănunțit, reacțiile unui caz tipic, în timp ce domnul dr. Ulrich 
va dezbate într‑o lucrare ce va apărea ulterior diversele posibilități 
ale tipurilor asociative ale epilepticului.
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Înainte de a începe comunicarea observațiilor, trebuie să semna‑
lez câteva lucruri despre tehnica înregistrării asociațiilor.

Pregătirea subiecților în vederea experimentului nu este deloc o 
problemă lipsită de importanță. Să ne gândim că, de regulă, oamenii 
n‑au habar ce le cere experimentul; de aceea, ei ajung cu ușurință 
într‑o stare de consternare, care, dacă se exprimă mai puternic, in‑
fluențează într‑o manieră foarte clară rezultatul, așa cum am văzut 
deja de mai multe ori. Drept urmare, înaintea experimentului am 
făcut întotdeauna o instruire: i‑am spus subiectului că se va pronunța 
un cuvânt oarecare, la care el, fără să stea pe gânduri, trebuie să 
răspundă cât se poate de repede cu primul cuvânt sau cu prima idee 
care îi vine în minte. Solicitarea este explicată printr‑un exemplu 
practic, prin faptul că experimentatorul oferă o selecție cât mai 
cuprinzătoare de asociații diferite; subiectul este pus astfel în situația 
de a alege liber modul de reacție care‑i convine. Firește, dacă nu este 
tendențios, el va alege acel mod care este caracteristic pentru el și în 
alte împrejurări. Avem apoi grijă ca subiecții să nu se străduiască să 
reacționeze doar printr‑un singur cuvânt. Când se întâmplă totuși 
așa, modul de reacție caracteristic dispare cu totul, afectând consi‑
derabil timpul de reacție. La femei este necesară deseori înăbușirea 
emoției inițiale printr‑o expunere mai simplificată. De obicei prezint 
experimentul ca pe un fel de joc de idei.

Pentru aceste experimente a fost folosit un nou formular cu 
cuvinte‑stimul. L‑am alcătuit din 200 de cuvinte diferite, și anume 
din 75 de cuvinte concrete, 25 de noțiuni generale, 50 de adjective și 
50 de verbe. Succesiunea este următoarea: substantiv–adjectiv, sub‑
stantiv–verb. Le‑am amestecat cât mai bine, astfel încât cuvintele‑sti‑
mul înrudite nu apar succesiv. Nu am ținut cont de numărul de 
silabe. Cuvintele‑stimul au fost luate din domenii total diferite ale 
vieții cotidiene, evitându‑se pe cât posibil cuvintele prea rare. 
Intenționat am strecurat și o serie de noțiuni accentuate afectiv, ca 
dragoste, a săruta, fericire, prietenos ș.a.m.d., fiindcă tocmai acestor 
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cuvinte li se atribuie o semnificație cu totul aparte.9 Timpii de reacție 
au fost determinați cu un cronometru.

Din materialul nostru aleg cazul următor:

M. Joseph. Lăcătuș‑ajustor, născut în 1863, văduv, fără copii, cu 19 ante‑
cedente penale. Fără tare în familie, se pare. Elev bun, a făcut ucenicie, timp 
de 3 ani, la un maistru lăcătuș. Certificate de muncă bune. În tinerețe, nicio 
boală gravă și mai ales niciun simptom de epilepsie. Căsătorit în 1888.  
În 1893, soția sa a făcut o psihoză și a murit după aceea într‑un spital de 
nebuni. De la îmbolnăvirea soției, pacientul — anterior sedentar și harnic — 
a început o viață de pribegie, rătăcind prin cea mai mare parte a Europei. 
Din toate locurile de muncă a fugit după scurt timp, s‑a dedat băuturii,  
a umblat haimana, rătăcindu‑se chiar prin păduri. În această perioadă a 
intrat în frecvente conflicte cu poliția; de cele mai multe ori a comis furturi. 
În privința majorității acestora, pacientul pretinde că are amnezie. Între 
1893 și 1894 a fost internat de trei ori în spitale de nebuni, din cauza unei 
furibunde „mania transitoria“. În 1896, pacientul a suferit o fractură cra‑
niană. Între 1896 și 1898 s‑a aflat din nou în diverse spitale de nebuni, din 
pricina stării de delirium. În 1898 s‑au constatat convulsii semilaterale, mani‑
festate sub forma unor atacuri. Pe vremea aceea s‑a observat și un delirium 
relativ ponderat, cu viziuni plastice foarte stabile, descrise foarte pasional 
de către pacient. La sfârșitul lui 1904, pacientul a hoinărit aiurea prin munți, 
alimentându‑se deplorabil. După un exces cu alcool a furat o bicicletă. 
După furt a umblat de colo‑colo fără țintă și a fost prins de poliție. Adus aici 
pentru expertizare, în urma investigației s‑au constatat următoarele:

Retard mintal, cu caracter epileptic. Pierderi de cunoștință scurte și 
frecvente, cu aură10: „Vede succesiv 5–6 puncte negre, care urcă și coboară 
mereu, capul pare prins într‑un clește sau strâns cu șuruburi; în piept  
parcă i‑ar picura ceva, îi țiuie urechile, pe urmă îl cuprinde frica ca și când 
ar fi făcut ceva greșit sau simte în spate dureri care îi urcă în cap, iar el are 
senzația că ar vrea să rupă totul sau i se pare că o locomotivă pornește 

9 Despre ele vom relata într‑o lucrare ulterioară.
10 [În descrierea simptomelor epilepsiei, „aura“ se referă la o criză parțială care 

precede cu câteva secunde criza generalizată și în care conștiența este păstra‑
tă — n.red.].
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dintr‑odată spre el.“ După această aură îl ia amețeala, totul se învârtește și 
își pierde cunoștința. Pierderile de cunoștință au fost dovedite și în mod 
obiectiv în timpul conversației și în special în timpul jocului de cărți. 
Puternică intoleranță la alcool.

În diferite privințe, asociațiile acestui caz mi se par destul de 
tipice pentru epilepsie, deși aici nu ies la iveală chiar toate simpto‑
mele caracteristice ale acesteia. Fiecare caz are, la rându‑i, propriile 
particularități, câtă vreme și aici diferențele individuale dintre unele 
tipuri de reacție joacă un rol destul de important.

  1. cărbune huilă 7,2''
  2. cumpătat a nu mânca mult 12,0''
  3. melodie a cânta, a cânta o melodie 6,2''
  4. a presupune presupun, ce presupun eu? Diverse lucruri 23,2''
  5. durere fiindcă eu sunt bolnav 4,2''
  6. putred când e putred un măr, o plantă, totul 
 poate putrezi 5,8''
  7. lună asta‑i luna de pe cer, acolo avem luna 3,4''
  8. a râde omul râde 4,2''
  9. cafea se bea, se bea în fiecare zi 4,0'' 
10. întins asta‑i întinderea unei distanțe 
 (reacție însoțită de un gest ilustrativ) 6,2''
11. aer asta înseamnă aer, aerul naturii, 
 sănătos sau nesănătos, aerul bun e aer bun 2,2''
12. a purta eu port ceva, o povară sau haine frumoase 5,0''

Aceste prime 12 reacții ne permit să tragem deja anumite conclu‑
zii. Înainte de toate, surprinde faptul că subiectul nu reacționează 
doar printr‑un singur cuvânt, ci, de cele mai multe ori, cu propoziții 
întregi. Acest fapt are o anumită semnificație. Conform experienței 
mele bazate pe un material de peste 30 000 de asociații normale, 
oamenii sănătoși preferă, de regulă, reacția printr‑un singur cuvânt 
(nota bene: potrivit instruirii prealabile, așa cum am arătat mai sus). 
Există excepții când și persoanele instruite pot prefera forma pro‑
pozițională; Riklin și cu mine am citat un astfel de exemplu în 
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lucrarea noastră referitoare la asociațiile oamenilor sănătoși. Subiec‑
tul respectiv aparține „tipului constelației complexului“, adică acelui 
tip de reacție ale cărui asociații se află în momentul experimen‑
tului sub influența unui complex de reprezentări accentuat afectiv.11  
În asemenea cazuri, din conținutul asociațiilor recunoaștem imediat 
constelația specifică. A se vedea acea parte a studiului. Printre 
oamenii sănătoși mai există un tip care preferă totuși să‑și exprime 
reacția prin două sau mai multe cuvinte, deci, nu chiar sub formă 
propozițională:

Tipul predicativ.12 În principal, persoanele care aparțin acestui tip 
sunt predispuse să judece și să evalueze obiectul desemnat prin 
cuvântul‑stimul. Firește, acest lucru se petrece sub formă predicativă; 
în consecință, tendința este și ea foarte clară, ceea ce explică în‑
deajuns și utilizarea mai multor cuvinte. În orice caz, cele două 
tipuri nu pot fi confundate cu reacțiile care ne preocupă acum.

Or, în sfera patologiei, forma propozițională apare, negreșit, 
pretutindeni și este atât de frecventă încât ne vine greu să recunoaș‑
tem în ea ceva patognomic.

Trebuie să menționez o experiență pe care deocamdată, bineîn‑
țeles, nu o pot susține cu cifre: persoanele neinstruite care suferă de 
boli psihice par să aibă o tendință mai accentuată de a folosi forma 
propozițională decât cele instruite. Dacă s‑ar confirma această obser‑
vație, ne‑ar veni ușor s‑o punem în corelație cu faptul că persoanele 
neinstruite sunt mai predispuse decât cele instruite să țină cont de 
semnificația cuvântului‑stimul, așa cum am remarcat deja în mod 
repetat în lucrările anterioare. Persoanele neinstruite cu un nivel 
foarte scăzut — predispuse mai ales să dea cele mai „potrivite 
răspunsuri“ și să explice cât mai bine cuvântul‑stimul — au mai 
multă nevoie, în acest sens, de mai multe cuvinte decât persoanele 
instruite, care în mod frecvent nu fac altceva decât să enumere niște 

11 [Vezi supra cap. „Tipul constelației complexului“ din primul studiu din acest 
volum.] În cazul respectiv este vorba despre o poveste de dragoste cu un 
deznodământ nefericit pentru acel subiect. Faptul că trecuse prin aceste 
momente grele explică pe deplin afectul puternic.

12 Op. cit. [Vezi supra cap. „Tipul predicativ“ din primul studiu din acest volum.]
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cuvinte. Tendința de a explica se manifestă cel mai clar în cazul 
idioților și al imbecililor, care alcătuiesc foarte des propoziții.13 
Pornind de la preferința pentru forma propozițională, greu de înțeles 
în absența unor date particulare, se poate conchide cu mare proba‑
bilitate că în cazul nostru există o anormalitate oarecare.

Înainte de a aprofunda conținutul reacțiilor, să acordăm un pic 
de atenție timpilor de reacție: aceștia sunt anormal de lungi. (La 
subiecții neinstruiți, timpul de reacție se cifrează, în medie, la 2,0''). 
De aici nu putem trage deocamdată concluzii, căci nu avem niciun 
fel de sindrom în care timpii de reacție să nu fie prelungiți. Așa cum 
se știe, Aschaffenburg a constatat că și în cazul excitației ma‑
niacale, timpul de reacție este mai lung. N‑ar fi deloc recomandabil 
ca în cadrul experimentelor asociațiilor să cercetăm timpii de reacție 
în sine, separat de analiza conținutului asociațiilor, deoarece ei 
depind în cel mai înalt grad de conținutul momentan al conștiinței.

Să abordăm acum calitatea asociațiilor: ne surprinde imediat 
faptul că subiectul are o predispoziție totală pentru semnificația 
cuvântului‑stimul, adică există o înclinație evidentă de a clarifica și 
de a caracteriza obiectul desemnat prin cuvântul‑stimul. Wehrlin 
a definit această tendință drept deosebit de caracteristică pentru 
retardul congenital. Desigur, în cazul nostru nu este vorba despre 
un retard înnăscut. La orice retard mintal poate apărea însă o 
puternică tendință explicativă și putem admite că persoana care s‑a 
deteriorat se apropie în anumite privințe de arieratul înnăscut, deși 
cauzele celor două stări sunt complet diferite. Tendința explicativă 
a cazului nostru este atât de limpede încât putem demonstra și aici, 
fără dificultate, formele explicative constatate de Wehrlin la 
imbecili. Drept „clarificări tautologice“ pot fi înțelese, de pildă, 
următoarele:

a presupune eu presupun

13 O altă situație care favorizează, după părerea lui Bleuler, apariția de propoziții 
la debilii mintal este aceea că ei nu numai că înțeleg cu dificultate un cuvânt 
scos din context, ci și că de‑abia pot concepe cuvinte situate în afara unui 
context.
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a purta eu port ceva
aer asta înseamnă aer

Ca explicații cu ajutorul „exemplelor“ pot fi considerate:

cumpătat a nu mânca mult
putred când e putred un măr
întins asta‑i întinderea unei distanțe (reacție însoțită de 
 un gest ilustrativ)

„Indicarea principalei însușiri sau activități“ înseamnă:

a râde omul râde
cafea se bea

În această privință putem constata, așadar, doar o concordanță 
foarte clară cu tendința explicativă a imbecilului. Se poate spune 
chiar că subiectul își dă în continuare silința de a nu fi înțeles greșit 
în această privință. Astfel — atunci când ar putea exista vreun dubiu 
dacă este vorba sau nu despre o asociație de cuvinte curentă și 
superficială, precum cântec–a cânta, cafea–se bea —, el mai adaugă, 
de exemplu, ceva care confirmă și completează explicația:

melodie a cânta, a cânta o melodie
cafea se bea, se bea în fiecare zi

(Reacțiile 4, 11 și 12 sunt asemănătoare). Aceste exemple dovedesc 
că subiectul simte nevoia de a‑și accentua tendința explicativă.

În afara tendinței de a explica, 3 dintre cele 12 reacții citate scot 
la iveală cuvântul „eu“. Astfel de reacții sunt de tip egocentric. Și la 
omul normal există reacții egocentrice, și anume ele se găsesc la su‑
biecții cu „atitudine egocentrică“.14 Această atitudine se poate mani‑
festa sub trei forme diferite.
14 Op. cit. [Vezi supra cap. „Atitudinea egocentrică“ din primul studiu din pre‑

zentul volum.]
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1. Subiectul recurge pentru reacție la o serie de reminiscențe 
personale.

2. Subiectul se află sub influența unui complex de reprezentări 
accentuat afectiv. El raportează aproape fiecare cuvânt‑stimul la sine 
(adică la complex) și răspunde la el ca și cum cuvântul respectiv ar 
constitui o întrebare referitoare la complex. (Iată un prototip al 
ideilor delirante de referință!)

3. Subiectul aparține tipului predicativ și evaluează obiectul cu‑
vântului‑stimul din punct de vedere personal.

La aceste trei tipuri, propria persoană iese câteodată în prim‑plan. 
În plus, la persoanele instruite, reacțiile egocentrice apar, în medie, 
ceva mai des decât la cele neinstruite, dar cel mai frecvent atunci 
când subiecții sunt dezinhibați. Pentru bărbații neinstruiți am con‑
statat în medie 1,7% reacții egocentrice, iar pentru femeile neinstru‑
ite doar 0,5%. Cu atât mai surprinzătoare este aici reliefarea 
puternică a caracterului egocentric. Cauza acestui fenomen ar putea 
fi, în primul rând, retardul mintal. Imbecilii recurg relativ des la 
remi niscențe personale, fiindcă, din pricina orizontului lor îngust, 
nu dispun de altele. În acest sens, Wehrlin a oferit niște exemple 
notabile. Din verificările materialului nostru despre imbecili  
a rezul tat că pentru reacțiile egocentrice cifrele oscilează între 0  
și 2,7%. Din 15 imbecili, numai 9 manifestă cu adevărat reacții 
egocentrice. Trebuie să amintim, ce‑i drept, că în materialul lui 
Wehrlin15 se găsește un imbecil care se remarcă prin faptul că 
prezintă nu mai puțin de 26,5% reacții egocentrice. Acesta este un 
comportament cu totul extraordinar, care are motivele sale foarte 
precise. Deoarece imbecilul respectiv se deosebește de ceilalți 
subiecți și în măsura în care nu manifestă o tendință de asociere 
explicativă propriu‑zisă, ci, atât cât poate, construiește școlărește 
câte o propoziție cu fiecare cuvânt‑stimul, propoziție care începe 
adesea cu „eu“; de exemplu:

15 Cazul 13 din lucrarea lui Wehrlin.
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cursă eu cad în ea a alerga eu alerg repede
a scârbi mi‑e scârbă de  sfat eu îi cer tatălui
 peștele stricat  un sfat
cap eu am un cap salariu eu am câștigat salariul

Din aceste exemple se vede că, așa cum arată chiar Wehrlin, 
imbecilul respectiv se străduiește în principal să construiască în mod 
corect propoziții școlărești, în care spune „eu“ atunci când ceilalți 
imbecili zic „oamenii“ sau „omul“. Așadar, pentru aceste reacții, 
denumirea „egocentric“ poate fi utilizată numai în sens restrâns. 
Cum am spus, acest caz constituie o excepție și nu schimbă cu nimic 
faptul că imbecilii evită, de regulă, raportarea la sine. Reacțiile ego‑
centrice nu se impun la imbecili; dimpotrivă, subiecții preferă 
termeni ca „oamenii“, „cineva“ etc., pentru a ocoli forma „eu“. Chiar 
și istericii, care au nenumărate referiri personale, preferă, de departe, 
termenul „oamenii“, care este mai puțin suspect.

Cazul nostru, cu evidenta lui tendință explicativă, reliefează, 
deci, reacțiile egocentrice, pe care nu le întâlnim la imbecilii care au 
o asemenea tendință. Se poate obiecta că 12. a purta — eu port ceva 
este o propoziție școlărească. Nu se poate face totuși această obiecție 
în cazul lui 5. durere — fiindcă eu sunt bolnav.

De vreme ce acest factor egocentric puternic se dovedește a nu fi 
deloc specific pentru imbecilitate, cu atât mai nespecific va fi stilul 
de asociere prin explicare al subiectului adus mai sus în discuție.

Am atras atenția deja asupra faptului că subiectul accentuează 
într‑o anumită măsură tendința sa explicativă, repetând reacția sa pe 
un ton confirmativ și adăugând, eventual, un atribut. Dar subiectul 
merge mai departe; el nu se mulțumește cu o reacție simplă și este 
evi dent că nu poate fi satisfăcut decât prin completarea explicației sale.

La reacția 4. a presupune — presupun, ce presupun eu? Diverse 
lu cruri se vede de‑a dreptul cum se străduiește să mai adauge ceva 
semnificativ. Într‑o stare de exaltare complet anormală, el ajunge la 
reacția 11. aer — asta înseamnă aer, aerul naturii, sănătos sau nesă
nătos, aerul bun e aer bun.
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Nevoia de a fi complet duce la pleonasmul de la 10. întins — 
astai întinderea unei distanțe. (Reacție însoțită de un gest ilustrativ. 
Cf. și 6, 7 și 12)

La reacțiile 11. aer bun și 12. haine frumoase, predicatele de va‑
loare par să exprime și o accentuare cu totul aparte. Încordarea cu 
care reacționează subiectul are ceva complet inadecvat, deoarece, în 
cea mai mare parte, această risipă de noțiuni depășește cu mult ceea 
ce ar fi necesar de fapt pentru acoperirea cuvântului‑stimul. Acest 
comportament lasă imediat impresia unei prolixități exagerate și 
inutile. Tocmai acest ultim factor îi lipsește imbecilului; imbecilul se 
mulțumește cu o reacție nu prea lungă, care i se pare mai mult sau 
mai puțin adecvată, dar care se oprește frecvent la cele mai primitive 
aluzii și la noțiuni total incomplete. Pe când subiectul nostru are o 
puternică înclinație de a îngrămădi cât mai multe lucruri și de a 
completa prolix reacția, eventual, cu mult peste ceea ce e necesar.

Cele 12 reacții raportate până acum ne oferă, așadar, indicii să 
presupunem un retard intelectual, care are o coloratură specifică 
generată de un factor egocentric puternic și de o prolixitate evidentă.

Să urmărim acum alte reacții ale pacientului nostru!

13. farfurie farfurie plată… farfurie plată… pentru mâncat

Reacția se repetă pe un ton confirmativ. Dar nu este suficient și 
subiectul mai adaugă o precizare, care nu înseamnă altceva decât o 
îngrămădire inutilă. Absolut la fel este construită reacția următoare, 
deși aceasta e și mai specifică:

14. obosit eu sunt obosit… da, obosit… 
 trupul e obosit 3,0''
15. intenție eu am intenția să inventez o mașină… 
 s‑o desenez… s‑o construiesc… 
 intenția de a trăi drept 13,0''

Și această reacție este excesiv de elaborată. Ea conține două 
explicații, date cu ajutorul unor exemple precise; ultimul dintre ele 
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este o constelație personală (subiectul este lăcătuș‑ajustor) și cu‑
prinde trei precizări.

16. a zbura pasărea zboară  4,8''
17. ochi ochiul vede 2,8''
18. puternic sunt plin de forță, asta înseamnă puternic 4,6''

O nouă raportare grosolană la sine, însoțită de o concluzie con‑
firmativă, dar superfluă.

19. fructe (Obst) asta înseamnă fruct (Frucht), 
 un rod de fructe (Obstfrucht) 7,0''

Înclinația de a confirma și de a completa conduce aici la formarea 
unui cuvânt nou rod de fructe (în legătură cu această reacție vezi  
și infra).

20. a produce a munci cu sârg înseamnă a produce 3,6''

A munci este ornat cu un atribut accentuat afectiv. 

21. corabie o corabie este o navă cu pânze pe apă 6,8''

Să luăm aminte la revenirea frecventă a cuvântului‑stimul în 
cursul reacției. Până acum nu au apărut decât 3 asociații în care 
cuvântul‑stimul n‑a revenit într‑o formă oarecare în cursul reacției.

22. modest da, omul este modest dacă a învățat ceva 9,0''

Da este un termen care suplinește un sentiment ce abia este pe 
cale să se obiectiveze în reprezentări și cuvinte (cf. 14).

Peste tot unde intră în joc sentimente vii, fie mai mocnite, fie 
foarte intense (ca în cazul isteriei sau al anumitor afecțiuni cerebrale 
organice), termenii „da“ și „nu“ apar în mod frecvent. De altfel, 
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conținutul acestei asociații indică un proces mintal pe care cu greu 
l‑am putea întâlni la un subiect cu retard congenital.

23. podea podeaua camerei 3,8''
24. a fluiera eu fluier 3,2''
25. scop în ce scop? în ce scop faceți asta? în ce scop? 5,6''

Această reacție este deosebit de surprinzătoare din pricina 
repetării excesive a cuvântului‑stimul. Se vede și aici cum subiectul 
înțelege cuvântul‑stimul ca pe o întrebare.16

26. fierbinte e prea cald, prea fierbinte 2,0''

Cu greu vom găsi probabil între reacțiile de până acum vreuna 
care să descrie atât de bine ca aceasta înclinația subiectului de a 
confirma apăsat reacția și de a o completa. E ca și când subiectul ar 
dori să clarifice de fiecare dată, cu o insistență cu totul aparte, sensul 
reacției sale. Această accentuare apăsată este frumos exprimată în 
potențarea prea cald, prea fierbinte. 

27. rășină rășină de brad, rășina se întinde pe brad, 
 pe molid 3,8''
28. a trezi eu trezesc… îl trezesc pe prietenul meu, 
 el doarme 8,4''

Ambele reacții se caracterizează, la rândul, lor prin tendința de a 
fi complete, mai ales ultima, în care subiectul întregește imaginea cu 
el doarme.

29. măr există diferite mere 6,6''

Această reacție se întâlnește extraordinar de frecvent, exact în 
aceeași formă, la imbecili.

16 Op. cit. [Vezi supra cap. „Calcularea valorilor medii“, paragr. 408 (2).]
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30. rău oamenii spun: cine este rău? 
 cutare și cutare este… rău iată un om rău 6,0›
31. mapă mapă pentru scrisori 3,0''
32. a bea eu beau limonadă 3,0''
33. pat pentru dormit… eu am pat 3,0''
34. demn este demn omul căruia îi revine onoarea 9,4''

Această reacție este eșuată lingvistic. În cazul epilepticului, retar‑
dul său pare să aibă comun cu retardul congenital faptul că limba 
este utilizată în mod inabil și arbitrar. La imbecili întâlnim o mulțime 
de construcții sintactice greșite și chiar cuvinte nou formate greoaie. 
Fără îndoială, nu putem pune totuși în sarcina retardului stângăcia 
lingvistică din timpul experimentului asociațiilor, deoarece pot 
exista și obstacole emoționale de moment, care perturbă exprimarea 
verbală. Vom reveni mai jos asupra acestui aspect.

35. pericol eu sunt în pericol, în pericol de moarte 4,2''
36. a vizita eu vizitez un pacient 4,8''

Ultima reacție ar putea fi tot o raportare la sine.

37. lăcătuș eu sunt lăcătuș, meseriaș 2,8''
38. înalt înaltă este de obicei turla bisericii 4,8''
39. topor toporul e o secure 3,4''
40. a amesteca nu te amesteca în treburile altora 6,2''

Această reacție amintește mult de o expresie obișnuită. Este 
prima în acest caz! După cum se știe, tocmai astfel de reacții sunt 
foarte frecvente la oamenii normali.

41. drum este o cărare, un drum peste câmp 3,2''
42. rotundă este o bilă; altfel, nu e o bilă, 
 dacă nu este rotundă 3,8''
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O reacție foarte caracteristică pentru caracterul prolix și pedant 
al subiectului!17

43. sânge are orice om, orice animal, 
 că e bun sau rău, asta‑i deosebirea 3,4''

În această reacție interminabilă regăsim evaluări ca în 11. Acolo 
se spunea aer sănătos sau nesănătos, aici sânge bun sau rău. Evident, 
constelația comună constituie o importantă problemă de sănătate 
pentru pacient. La acest complex se referă, de asemenea, 5 și 36. 
Reliefarea puternică a complexului bolii în asociațiile epilepticului a 
fost pusă în evidență și de Fuhrmann.

44. a închiria eu închiriez o locuință 6,0''
45. prevedere omule, fii prevăzător 4,8''
46. vesel eu sunt vesel, sunt bucuros 3,6''

17 Asemenea reacții diferă într‑o manieră foarte semnificativă de anumite reacții 
pe care le putem obține doar în mod excepțional de la imbecilii mai locvace. 
Drept exemple pentru acest tip citez:

duminică înseamnă o zi când nu se face nimic și se merge la biserică
munte un munte înalt, cu case sau fără case
sare ceva cu care sărăm. Pe carne se pune sare
caiet constă din hârtie, din care se face un ziar
inel pe deget, podoabă, lanț
îngrijitor cel care îngrijește în spitale, instituții, aziluri
pian unde este muzică, la etajul de sus, alături, unde este orga. 
 Domnișoarele au cântat la pian
 (povestește și despre un cântăreț la orgă)
a înota în lac, în apă, în Rin, atunci este nevoie de costum de baie
a găti a folosi pentru mâncare, supă, făină, carne, veselă de bucătărie, 
 cazan
astru componente ale cerului, sistem planetar, soare, lună și stele

 Din aceste asociații lipsesc, înainte de toate, expresiile apăsate și confirmative 
ale epilepticului; asociațiile nu prea afectează în special elementul afectiv; sunt 
mai degrabă niște enumerări ce par a fi de multe ori o fugă de idei, iar procesul 
mental progresează fără a rămâne lipit, cu teamă, de cuvântul‑stimul.
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47. piață iarmaroc, acesta este o piață, târgul din Basel 
 a fost acum, de curând  7,0''
48. a uita eu am uitat ceva 5,0''
49. tobă timpanul este o tobă 3,2''
50. liber eu sunt liber… eu sunt liber, sunt 
 un cetățean liber, ar fi frumos să fie așa 4,0''

La această reacție, în afara efectului prelungit provocat de accen‑
tuarea cuvântului liber, surprinde relația egocentrică, înveșmântată 
sub forma evaluării frumos.

51. căruță o căruță, un atelaj 4,4''
52. a mânca eu mănânc, mănânc un gulaș 2,4''
53. obrăznicie când un om… există oameni care sunt 
 obraznici, vorbesc obraznic, 
 se poartă obraznic 6,8''
54. repede motorul merge repede 3,8''

Probabil, o constelație generată de preocuparea zilnică.

55. horn este un coș, coșul unei fabrici 2,4'' 
56. a se bucura mă bucur de o serată, mă bucur de plăceri 4,0''
57. preot este un cleric, un pastor, el trebuie să fie 
 un om drept 2,2''

Reacției, în sine arhisuficiente, i se adaugă și o evaluare accen‑
tuată afectiv. Ea amintește de 15. intenția de a trăi drept. Sunt oare 
acestea trimiteri la înclinațiile moralizatoare ale subiectului nostru 
epileptic? 

58. ușor ce nu este ușor e greu 5,0''
59. gât iată gâtul! (arată spre gâtul său)… 
 orice om are un gât 2,8''
60. a ura vă urez fericire de Anul nou 3,0''
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61. piatră piatră de marmură, există diverse pietre, 
 piatra este un element natural 4,6''

Înclinația spre neologisme generale (substanță, material, articol 
etc.) se găsește și la imbecili; ei le utilizează însă adesea într‑un mod 
de‑a dreptul grotesc.

62. distins omul cultivat este distins 6,2''
63. furtun furtunul de cauciuc este un furtun 4,0''
64. a iubi eu îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi 5,0''

Această reacție mi se pare a fi caracteristică pentru acest epileptic: 
forma biblică, accentul afectiv puternic și caracterul egocentric. Spre 
comparație, am reunit reacțiile avute la a iubi de 10 imbecili aleși la 
întâmplare; ele sună astfel:

1. prietenos 6. îmi iubesc tatăl
2. a fi supărat 7. când ne iubim unul pe altul
3. logodnic 8. când doi se plac
4. când cineva este iubit 9. când cineva este plăcut
5. plăcut 10. când cineva este iubit

Cu o excepție (6), imbecilii reacționează foarte impersonal și 
într‑o manieră semnificativ mai searbădă decât epilepticul.

65. țiglă țiglă cu falțuri avem în Basel 
66. blând este o vreme blândă, e plăcut, e cald 2,8''

Este aproape inutil să mai adunăm și alte exemple. Celelalte 
asociații ale acestui caz nu conțin, în principiu, altceva nou.

Aici și‑ar mai găsi locul câteva lămuriri generale. În primul rând, 
trebuie remarcat că subiectul și‑a însoțit majoritatea reacțiilor cu 
gesturi (fapt notat de fiecare dată printr‑un semn pe formularul 
asociațiilor). Gestul exprima, pe cât posibil, o confirmare sau o com‑
pletare. Apoi, cuvintele‑stimul au fost repetate în cazul a 30% dintre 
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reacții. După cum voi demonstra într‑o lucrare ulterioară, Despre 
comportamentul timpilor de reacție în experimentul asociațiilor18, 
repetarea cuvântului‑stimul nu este deloc întâmplătoare la omul 
normal, ci are rațiuni mai profunde, ca să spunem așa, ca orice 
perturbare apărută în cursul experimentului. Făcând abstracție de 
acele cazuri — rare la oamenii normali — în care cuvântul‑stimul 
este repetat mimetic, în șoaptă, de îndată ce subiectul se află într‑o 
confuzie generală, această perturbare survine de cele mai multe ori 
numai în locurile unde perseverează accentul afectiv al reacției 
precedente, împiedicând asociația din reacția care urmează. La 
persoanele isterice am constatat de asemenea că acel cuvânt‑stimul 
care „trezește un complex“19 provoacă o repetare a cuvântului‑stimul 
pe ton interogativ. Aceste observații ne arată că la oamenii normali nu 
sunt deloc indiferente locurile în care apar repetările cuvân tu lui‑sti‑
mul. Totuși, pentru epilepsie putem lua în discuție și alte me canis me. 
În cazul nostru au fost repetate primele patru cuvinte‑stimul; cel 
de‑al patrulea (a presupune) chiar de trei ori. Apoi a fost repetat abia 
stimulul 15 (intenție)20. La început a fost, probabil, o confuzie gene‑
rală. Ca și în cazul cuvântului‑stimul intenție, este posibil ca „dificul‑
tatea“ lui a presupune să fi contat cumva. Totodată, ambele au timpi 
extraordinar de lungi (23,2'' și 13,0''), care depășesc cu mult timpii 
reacțiilor învecinate. Dar poate că repetarea cuvântului‑stimul nu 
este explicabilă doar prin „dificultatea“ cuvântului intenție, ci ar 
putea fi condiționată de perseverarea unui accent afectiv. Reacția 
precedentă sună eu sunt obosit… da, obosit… trupul e obosit și se 
cifrează la 3,0''; următorul timp de reacție este 13,0''.

18 [Al treilea studiu din acest volum.]
19 Anumite cuvinte‑stimul pot declanșa un complex de reprezentări puternic 

accentuat afectiv, foarte important pentru individ. De aici rezultă anumite 
perturbări ale asociației, denumite de noi „caracteristici ale complexului“. Din‑
tre acestea putem menționa, în special: timpul de reacție anormal de lung, 
repetarea cuvântului‑stimul, formularea anormală a reacției la cuvântul‑stimul 
mai sensibil sau a celei imediat următoare.

20 Pentru anumiți oameni, „intenție“ este în general un cuvânt foarte delicat.
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Dacă facem abstracție de conținut, cuvințelul da trimite deja la 
existența unui puternic accent afectiv. Următoarea repetare a cuvân‑
tului‑stimul se găsește la 19, fructe. Reacția precedentă sună aici: 
sunt plin de forță, asta înseamnă puternic — 4,6'' (următorul timp de 
reacție este 7,0''). 21. corabie se repetă. Reacția precedentă: a munci 
cu sârg înseamnă a produce — 3,6'' (următorul timp de reacție este 
6,8''). 22. modest se repetă. Reacția precedentă: o corabie este o navă 
cu pânze pe apă — 6,8'' (următorul timp de reacție este 9,0'').

Aici se succed nemijlocit două repetări ale cuvântului‑stimul, 
situație în care timpii de reacție cresc treptat: 3,6'' — 6,8'' — 9,0''.

Reacția la corabie, situată între celelalte două, este un eșec din 
punct de vedere lingvistic. (Cu ocazia cercetărilor mele asupra 
timpilor de reacție, devierile lingvistice s‑au dovedit a fi caracteristici 
ale complexului.) La capătul de jos al acestei gradații a timpilor se 
află a munci cu sârg, o reacție accentuată afectiv, probabil egocentrică. 
A treia reacție (22) sună: da, omul este modest dacă a învățat ceva. 
Nu este greu să vedem aici o înrudire de conținut cu a munci cu sârg. 
De aceea, pare verosimilă supoziția că accentul afectiv din a munci 
cu sârg a perseverat printr‑o reacție perturbată lingvistic, constelând 
reacția 22.

47, piață, se repetă. Reacția precedentă: eu sunt vesel, sunt 
bucuros — 3,6'' (următorul timp de reacție — 7,0''). 51, căruță, se 
repetă. Reacția precedentă: eu sunt liber, sunt un cetățean liber, ar fi 
frumos să fie aşa — 4,0'' (următorul timp de reacție — 4,4'').

Cu excepția primelor patru reacții, majoritatea celorlalte repetări 
ale cuvântului‑stimul se încadrează în genul de reacții care urmează 
imediat după asociații egocentrice. De cele mai multe ori, timpul  
de reacție se prelungește anormal în aceste locuri. Spre a nu mă 
întinde inutil, nu voi aduce alte dovezi în favoarea acestui fapt; dar 
pot da asigurări că, în afara câtorva excepții, toate celelalte repetări 
ale cuvântului‑stimul au avut loc în proximitatea unor puternice 
accente afective.

În cazul câtorva reacții ne‑a surprins o anumită inabilitate 
lingvistică. S‑a încercat să se indice drept responsabil pentru aceste 
construcții defectuoase retardul mintal al epilepticului, analog 
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imbecilității. Însă noi mai cunoaștem o sursă a greșelilor de vorbire, 
și anume puternica accentuare afectivă a unui complex provocat de 
cuvântul‑stimul. În comunicarea mea despre comportamentul 
timpilor de reacție în experimentul asociațiilor voi cita o serie de 
exemple din care se poate deduce modul în care un complex accen‑
tuat afectiv influențează reacția oamenilor normali. Greșelile de 
vorbire, în aparență total întâmplătoare, pe care subiectul însuși nu 
prea le ia în seamă, se dovedesc a fi produse mixte, judicios deter‑
minate, rezultate din întâlnirea a două reprezentări.21 Înainte de  
a pune deci pe seama retardului reacțiile eșuate în punct de vedere 
lingvistic, ar fi mai bine să investigăm dacă nu cumva, până la urmă, 
chiar mecanismul descoperit la omul normal ar constitui cauza unor 
erori de construcție sintactică sau de formare a cuvintelor. Printre 
asociațiile citate se găsesc trei greșite din punct de vedere lingvistic. 
Reunesc aceste trei asociații cu cele care le preced pe fiecare în parte 
(construcția defectuoasă este subliniată prin caractere cursive):

18. puternic sunt plin de forță, asta înseamnă puternic 4,6''
19. fructe (cuvântul‑stimul se repetă) asta înseamnă 
 fruct, un rod de fructe 7,0''
  
20. a produce a munci cu sârg înseamnă a produce 3,6'' 
21. corabie (cuvântul‑stimul se repetă) o corabie 
 este o navă cu pânze pe apă 6,8''
  
33. pat pentru dormit… eu am pat 3,0''
34. demn (cuvântul‑stimul se repetă) este demn 
 omul căruia îi revine onoarea 9,4''

Aceste trei construcții greșite au în comun următoarele lucruri:
1. Cuvântul‑stimul al asociației eronate a fost repetat de fiecare 

dată.

21 Cf. și observațiile lui Freud din Psihopatologia vieții cotidiene.
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2. Fiecare asociație greșită are un timp de reacție care nu doar că 
este mai mare decât al reacției precedente, ci se prelungește, în 
genere, peste media celorlalți timpi.22

3. Două dintre asociațiile greșite urmează după niște reacții 
accen tuate afectiv; în cazul celei de‑a treia, acest lucru este cel puțin 
probabil, dacă ne luăm după conținut și prin analogie cu alte cazuri 
similare.

Aceste observații ne oferă atâtea indicii pentru o explicație, încât 
cu greu am putea admite totuși că retardul ar fi cauza construcțiilor 
defectuoase.

Din aceste expuneri reiese că nu putem descoperi un mecanism 
specific al epilepticului nici în numeroasele repetări ale cuvântu‑
lui‑stimul, nici în construcțiile sintactice defectuoase. Ne‑am putea 
totuși întreba dacă nu putem recunoaște ceva specific epilepticului 
în intensitatea acestor procese, altminteri, normale. În această 
privință ne pot da informații, eventual, timpii de reacție, care sunt 
un auxiliar prețios pentru aprecierea proceselor afective.

Orice medie temporală pe care o redau este o medie probabilă.23 
Din cronometrările subiectului rezultă că media generală probabilă 
este de 4,2''. (Persoanele normale neinstruite: 2,0''). Prin urmare, 
timpul de reacție general este de peste două ori mai mare față de 
timpul corespunzător al persoanelor normale. Dar această medie e 
dată doar brutto, ea se compune din diverse mărimi inegale. Așa 
cum voi demonstra în următoarea mea comunicare, reacțiile com‑
plicate afectiv se prelungesc, de obicei. Deci, dacă există multe reacții 
de acest tip, ele pot influența puternic media generală. Or, dacă 
eliminăm toate reacțiile care ne surprind printr‑un conținut ego‑
centric accentuat afectiv, conform criteriilor discutate, precum și 
reacțiile care urmează imediat după cele accentuate afectiv, atunci 
22 La oamenii normali am constatat că acele reacții care sunt constelate de un 

complex conștient sau inconștient prezintă foarte adesea un timp de reacție 
anormal de lung; accentul afectiv se poate extinde, eventual, și asupra reacției 
următoare, unde timpul de reacție se prelungește de asemenea. 

23 Cf. Aschaffenburg, Experimentelle Studien über Associationen, I [pp. 217 ș.u.] 
(În privința calculelor trebuie să trimit la lucrarea mea următoare, referitoare la 
timpii de reacție.)
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obținem media probabilă de 3,8'' pentru toate reacțiile despre care 
presupunem că sunt lipsite de complicații, în timp ce media 
probabilă pentru cele eliminate se cifrează la 4,8''.

Accentuarea afectivă aduce, așadar, o diferență de 1,0''. Acest 
comportament nu se îndepărtează prea mult de cel al omului 
normal. După cum am văzut din mai multe exemple, există deseori 
o diferență considerabilă între timpii asociațiilor accentuate afectiv 
și cei ai reacțiilor care urmează imediat după ele. Așa se explică 
faptul că investigăm separat timpii acestor două grupuri. Ca medie 
pentru reacțiile ce conțin reprezentarea accentuată afectiv rezultă 
3,6'', o cifră cu 0,2'' mai mică decât media pentru asociațiile neaccen‑
tuate afectiv; pentru asociațiile care urmează imediat după cele 
accentuate afectiv rezultă însă o medie de 5,8''. Această medie extrem 
de ridicată, care depășește cu nu mai puțin de 2,0'' media reacțiilor 
lipsite de complicații, exprimă un fapt însemnat, acela că accentul 
afectiv ce inhibă reacția perseverează începând cu reacția în dicuție, 
și dezvoltându‑și efectul maxim abia odată cu reacția următoare. 
Efectul accentuării afective, inhibant pentru reacție, nu trebuie să fie 
demonstrat, așadar, în cazul reacției critice în general, ci abia odată 
cu reacția următoare. Prin urmare, trebuie să admitem că în acest 
caz, accentul afectiv începe oarecum abia după ce s‑a produs reacția 
critică; el sporește foarte încet, afectând apoi, în desfășurarea lui 
lentă, și reacția următoare. Acest comportament este cu atât mai 
remarcabil dacă punem la socoteală că între timp experimentatorul 
trebuie să noteze de fiecare dată și reacția, să citească ceasul și să 
rostească următorul cuvânt‑stimul; dintre aceste operațiuni, notarea 
reacției, care durează adesea destul de mult, reclamă cel mai lung 
timp. Am încercat să extind această examinare și în cazul asociațiilor 
oamenilor sănătoși. Pentru aceasta am luat asociațiile unui caz în 
legătură cu care am întreprins o analiză extrem de amănunțită, fiind 
deci pe deplin informat în privința tuturor asociațiilor constelate  
de complex. Media probabilă a tuturor asociațiilor lipsite de compli‑
cații afective se cifrează la 1,2''. Media reacțiilor accentuate afectiv se 
cifrează la 1,6''. Media reacțiilor care urmează imediat după cele 
accen tuate afectiv se cifrează la 1,2''. Este, așadar, egală cu media 
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reacțiilor lipsite de complicații. Deci, dacă în cazul unui subiect 
sănătos din punct de vedere psihic, după cuvântul‑stimul „care 
provoacă un complex“ urmează în medie un timp cu 0,4'' mai lung 
decât după cuvântul‑stimul imediat următor sau după un cuvânt‑sti‑
mul indiferent, acest lucru nu înseamnă altceva decât că în cazul 
omului sănătos accentul afectiv apare mult mai repede și dispare 
apoi incomparabil mai rapid decât în cazul epilepticului nostru; 
drept urmare, la omul sănătos, în special timpul de reacție al aso‑
ciației următoare nu e deloc afectat, în medie, pe când, în cazul 
epilepticului nostru, după cum am constatat, asociației critice urmă‑
toare îi revine o prelungire neobișnuită a timpului de reacție.

Această particularitate importantă și interesantă pare a fi de 
natură patologică; în ce măsură ea este tipică pentru epilepsie, ne‑o 
va arăta prelucrarea ulterioară a bogatului nostru material.

Pentru cazul nostru, acest fenomen pare să aibă ceva caracteristic, 
deoarece putem presupune că existența unui astfel de proces afectiv 
anormal constituie și un rezultat al calității asociațiilor. Am arătat în 
mod repetat că, adesea, subiectul confirmă apoi reacția, chiar pe un 
ton apăsat, folosind termeni ce exprimă de multe ori diverse senzații 
(de exemplu: fierbinte — e prea cald, prea fierbinte; obosit — eu sunt 
obosit, da, obosit, trupul e obosit etc.). Această formă specifică a 
reacției pare să pledeze și ea pentru faptul că accentul afectiv începe 
lent și se intensifică treptat, declanșând și mai multe asociații într‑o 
direcție asemănătoare. La epileptic, accentul afectiv este, foarte 
probabil, mai intens decât la omul normal, ceea ce va contribui, de 
asemenea, la prelungirea accentului. Dar este greu de spus dacă 
accentul afectiv al epilepticului nu s‑a prelungit deja, oricum, într‑un 
mod anormal.24

24 Concepția exprimată aici ar explica deci — pe baza anormalității accentului 
afectiv, despre care am vorbit — faptul că epilepticul rămâne agățat de con‑
ținutul reacției. Însă putem înțelege și faptul că reprezentarea epilepticului 
conține ceva anormal în această privință, că durează mai mult decât la omul 
normal și că, de aceea, produce o serie de asociații care rămân lipite de repre‑
zentarea inițială. În aceste circumstanțe ne putem aștepta totuși la destul de 
multe perseverații ale conținutului. Dar ele nu există în cazul nostru.
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În investigațiile mele analitice asupra timpilor de reacție ai oame‑
nilor normali am putut să demonstrez existența unuia sau mai 
multor complexe de reprezentări accentuate afectiv, care constelează 
un număr mare de asociații. Am arătat deja faptul că și la epilepticul 
nostru există un complex care constelează o serie de asociații. Este 
vorba despre complexul bolii. La acest complex s‑ar putea referi 
următoarele asociații:

  5. durere fiindcă eu sunt bolnav 4,2'' (t.r.a.u.25 — 5,8’’)
14. obosit eu sunt obosit, da, 
 obosit, trupul e obosit 3,0'' (t.r.a.u. — 13,0'' r.c.r.u.26)
18. puternic sunt plin de forță, 
 asta înseamnă puternic 4,6'' (t.r.a.u. — 7,0'' r.c.r.u.)
43. sânge are orice om… 
 că e bun sau rău, 
 asta‑i deosebirea 3,4'' (t.r.a.u. — 6,0'' r.c.r.u.)
46. vesel eu sunt vesel, sunt bucuros 3,6'' (t.r.a.u. — 7,0'' r.c.r.u.)

O constelație ceva mai îndepărtată ar putea fi:

11. aer asta înseamnă aer… 
 sănătos sau nesănătos 2,2'' (t.r.a.u. — 5,0'')
36. a vizita eu vizitez un pacient 4,8''

Următoarea reacție sună astfel:

37. lăcătuș eu sunt lăcătuș 2,8''

Din cauza bolii sale, pacientul a fost internat, fapt care l‑a marcat 
profund. El se temea îndeosebi că nu mai poate să fie liber, să 
muncească și să câștige bani. De asemenea, îl chinuia dorul de casă. 
La această latură a complexului se referă, poate, următoarele reacții:

25 T.r.a.u. = timpul de reacție al asociației următoare.
26 R.c.r.u. = repetarea cuvântului‑stimul în reacția următoare.

555

556



Cercetări experimentale

286

20. a produce a munci cu sârg 
 înseamnă a produce 3,6'' (t.r.a.u. — 6,8'' r.c.r.u.)
35. pericol eu sunt în pericol, 
 în pericol de moarte 4,2'' (t.r.a.u. — 4,8'')
50. liber eu sunt liber… 
 ar fi frumos să fie așa 4,0'' (t.r.a.u. — 4,4'' r.c.r.u.)
60. a ura vă urez fericire 
 de Anul Nou 3,0'' (t.r.a.u. — 4,6'' r.c.r.u.)

Pentru această ultimă reacție să remarcăm faptul că asociațiile au 
fost înregistrate înainte de Crăciun, așadar, într‑o perioadă când 
pacienții sensibili suportă de două ori mai greu internarea.

Aceste câteva exemple ar fi suficiente pentru a arăta că o serie 
întreagă de asociații sunt constelate de un complex accentuat afectiv. 
Acest comportament nu oferă în sine absolut nimic anormal, deoa‑
rece și asociațiile oamenilor sănătoși sunt constelate din plin de 
complexe de acest tip.

Rezumat

I. Elemente comune cu asociațiile oamenilor normali:
a.  Pacientul are o predispoziție de a asocia pe baza semni‑

ficației cuvântului‑stimul, la fel ca subiecții neinstruiți. În 
consecință, lipsesc asociațiile superficiale de cuvinte.

b.  Asociațiile sunt constelate parțial de un complex al bolii.
II. Elemente comune cu asociațiile imbecililor:

a.  Predispoziția pentru semnificația cuvântului‑stimul este 
atât de intensă, încât numeroase asociații trebuie să fie 
înțelese drept „explicații“, în sensul lucrării lui Wehrlin.

b.  Asociațiile au formă propozițională.
c.  Timpii de reacție se prelungesc semnificativ față de timpii 

omului normal.
d.  Repetarea frecventă a cuvântului‑stimul.
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III. Elemente specifice în comparație cu oamenii normali și cu 
imbecilii:

a.  „Explicațiile“ au un caracter extraordinar de greoi și pro‑
lix, manifestat îndeosebi prin confirmarea și completarea 
propriei reacții (tendința de a elabora). Cuvântul‑stimul 
se repetă frecvent în cursul reacției.

b.  Forma externă a reacției nu e stereotipă sau limitată, cu 
excepția expresiei egocentrice, care apare foarte des (31%).

c.  Relații afective frecvente (religioase, moralizatoare etc.), 
care se manifestă oarecum la vedere.

d.  Timpii de reacție prezintă cele mai mari oscilații abia după 
reacția critică. Timpii anormal de lungi nu se găsesc deci 
la cuvintele deosebit de dificile, ci în punctele determinate 
de un accent afectiv persistent. De aici se poate deduce că, 
în cazul subiectului nostru, accentul afectiv începe, pro‑
babil, mai târziu și durează mai mult, fiind mai puter nic 
decât la omul normal.

În încheiere, îmi permit să observ că, deocamdată, analiza mea 
are o valoare pur cazuistică și, ca atare, nu îndrăznesc să trag de aici 
nicio concluzie generală. Există tot felul de epilepsii ce pot releva 
diverse însușiri psihologice. Cazul prezentat de mine constituie, poate, 
o excepție, fiind complicat de o fractură craniană.
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III. 
DESPRE COMPORTAMENTUL 

TIMPILOR DE REACȚIE ÎN 
EXPERIMENTUL ASOCIAȚIILOR*

Ca temă a cercetării de față aleg comportamentul intervalului 
temporal ce se scurge între rostirea cuvântului‑stimul și pronunțarea 
cuvântului‑reacție. Numesc pur și simplu acest interval „timp de 
reacție“, deși sunt conștient că aici este vorba despre o mărime 
compusă, care se poate descompune nu numai deductiv, ci și empiric 
în nenumărate componente. Renunț la o asemenea analiză temerară, 
căci s‑ar putea ca ea să aibă soarta ipotezelor care ar trebui să se ba‑
zeze (în mod nejustificat) pe date anatomice. Componentele „timpu‑
lui de reacție“ ne sunt cunoscute doar parțial, iar în condițiile unei 
critici pătrunzătoare, ele s‑ar dovedi destul de complicate, așa cum 
o arată, de exemplu, construcția lui Claparède1:

1. Propagarea sunetului până la urechea receptorului
2. Transmiterea impulsului nervos până la centrul auzului
3. Recunoașterea cuvântului (identificarea primară)
4. Înțelegerea cuvântului (identificarea secundară)
5. Producerea reprezentării induse, adică asociația pură
6. Denumirea reprezentării produse

* [Publicat pentru prima dată în Journal für Psychologie unde Neurologie, VI/1 
(Leipzig, 1905), pp. 1–36. În același an a apărut ca lucrare de docență la 
Universitatea din Zürich (Ambrosius Barth, Leipzig). Apoi, ca a patra contri‑
buție în Diagnostischen Assoziationsstudien, I, pp. 193–228.]

1 L'Association des idées, p. 275. Schema este construită cu sprijinul lui Ziehen, 
Die Ideenassoziation des Kindes, pp. 14 ș.u.
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7. Excitarea aparatului lingvistico‑motor, respectiv a centrului 
motor al mâinii, dacă este vorba despre comunicarea prin inter‑
mediul aparatului Morse

8. Transmiterea impulsului nervos până la mușchi.
Chiar și la o privire absolut superficială a acestor opt factori 

rezultă că astfel sunt puse în evidență doar câteva dintre cele mai 
importante elemente. Cu siguranță însă, prin aceasta nu sunt nicide‑
cum epuizate nenumăratele posibilități ale procesului intracerebral.

În măsura în care cunoaștem aceste componente, constatăm că 
ele durează foarte puțin; chiar cea mai lungă dintre acestea n‑ar 
putea depăși 50 s2 (Ziehen). În condiții normale, unele componente 
ar putea avea o durată destul de constantă, ca, de exemplu, timpii de 
transmitere a impulsului nervos, ai excitării centrilor etc. În orice 
caz, variațiile lor se vor plasa într‑un interval relativ limitat. Variațiile 
timpilor de identificare sunt deja mai mari, iar cele mai mari sunt 
variațiile timpului asociației propriu‑zise, precum și cele ale timpului 
necesar pentru exprimarea verbală a reacției. Pentru experimentul 
asociațiilor, ultimii factori vor avea, așadar, cea mai mare importanță.

Oricine s‑a ocupat cu experimentele asociațiilor știe cât de largi 
sunt limitele între care oscilează timpii de reacție. Potrivit experienței 
noastre, nu constituie deloc o raritate timpii de până la 6 secunde, 
chiar și în cazul unor subiecți absolut normali. Marea diversitate a 
timpilor ne oferă indiciile necesare pentru metoda măsurării duratei. 
Câtă vreme nu avem suficiente cunoștințe despre cauzele variațiilor 
temporale, diferențele temporale mici nu ne pot spune nimic; ca 
atare, deocamdată nu avem nevoie de condiții experimentale 
complicate spre a măsura timpii în miimi de secundă, pentru că 
putem neglija liniștiți diferențele mici, câtă vreme cauzele diferen‑
țelor mari ne rămân ascunse. Făcând abstracție de faptul că metodele 
complicate ale măsurării temporale mai exacte nu dezvăluie mai 
mult decât măsurările cu cronometru, ne putem exprima îndoieli 
serioase față de condițiile experimentale complicate prin intermediul 

2 [În acest studiu, s înseamnă o miime de secundă, adică o milisecundă.]
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codării mișcării buzelor3, al cornetului acustic sau chiar al camerei 
obscure. Dacă Mayer și Orth4 au socotit că este necesar chiar să se 
închidă ochii în timpul experimentului, spre a evita impresiile 
senzoriale perturbatoare, este cert că aparatele menționate nu con‑
tribuie deloc la simplificarea experimentului și la evitarea influen‑
țelor perturbatoare. În orice caz, subiecții neexersați nu trebuie 
folosiți la astfel de experimente, dacă nu vrem să riscăm ca atenția să 
fie perturbată într‑un mod foarte grosolan. În definitiv, la bolnavii 
psihic, măsurările temporale mai precise sunt din start excluse.

De aceea, cronometrarea pare nu numai că este absolut suficientă, 
ci ea a fost confirmată deja și de cercetările mai multor autori. Astfel, 
Mayer și Orth5 au lucrat cu cronometrul, la fel Thumb și Marbe6, 
Wreschner7, Sommer și alții. Claparède8 este de părere că un 
cronometru este suficient pentru toate experimentele asociațiilor 
succesive. În afara faptului că el este simplu de mânuit, un avantaj 
deosebit este acela că secundarul perturbă cel mai puțin experi men‑
tul, ceea ce a contat mult pentru noi, mai ales cu ocazia experimen‑
telor cu persoane neinstruite, care se emoționează cu ușurință.

În cazul diferențelor temporale mari pe care le‑am luat în discuție 
n‑are multă însemnătate faptul că toți timpii măsurați sunt prea 
mari. Oricine a mai lucrat cu un cronometru știe că aparatul func‑
ționează doar cu o precizie aproximativă, deoarece dispozitivul de 
blocare nu oprește întotdeauna limba ceasului exact atunci când a 
fost declanșată blocarea. În plus, apar și anumite oscilații ale ecuației 
personale, ce pot influența măsurarea. Deși sunt destule perturbări 
incontrolabile, putem admite — cel puțin conform experienței 
mele — că măsurările suportă o aproximație de 1/5 secunde = 200 s. 

3 [Contacte electrice, conectate la buzele subiectului. Ele închid un circuit 
electric, care este întrerupt de fiecare dată când subiectul deschide gura, fapt ce 
marchează momentul în care se produce reacția. — C.A. Meier]

4 Zur qualitativen Untersuchung der Assoziationen.
5 Op. cit.
6 Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der 

sprachlichen Analogiebildung.
7 Eine experimentelle Studie über die Assoziation in einem Falle von Idiotie.
8 Op. cit., p. 261.
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Acest mic dezavantaj n‑a adus până acum prejudicii esențiale expe‑
rimentelor noastre.

Materialul pe care se bazează această cercetare constă din măsu‑
rările temporale făcute de Riklin și de mine9 cu ocazia înregistrării 
asociațiilor oamenilor normali. Dintre cei 38 de subiecți despre ale 
căror asociații am discutat atunci, la 26 au fost măsurați timpii de 
reacție. Cam jumătate dintre măsurători au fost făcute de Riklin. 
Așa cum am stabilit cu ajutorul unor experimente de control, 
diferența personală dintre măsurătorile efectuate de cei doi 
experimentatori poate fi considerată ca situându‑se sub 1/5 secunde 
și, ca atare, iese din discuție.

Numărul și structura măsurătorilor sunt următoarele:

1.  7 femei neinstruite 1 201 timpi de reacție
2.  7 bărbați neinstruiți 1 007 timpi de reacție
3.  6 femei instruite 948 timpi de reacție
4.  6 bărbați instruiți 988 timpi de reacție
   26 subiecți  4 144 timpi de reacție

A. Durata medie a unei asociații

În studiile sale privitoare la asociații, Aschaffenburg spune: 
„Este de cea mai mare importanță faptul că durata asociației unui 
subiect normal poate varia cu jumătate din durata medie a celorlalți, 
a cărei valoare se situează cu aproximație între 1 200 și 1 400 s. 
Aceasta ne arată în cel mai izbitor mod cât de puțin preț trebuie să 
punem pe durata absolută.“10

Aschaffenburg își fundamentează această judecată pe obser‑
vația că timpul de reacție se supune unor oscilații individuale foarte 
mari. Potrivit acestui fapt, informațiile existente în literatura de 
specialitate referitoare la durata medie a asociațiilor sunt și ele destul 

9 Cercetări experimentale referitoare la asociațiile oamenilor sănătoşi [primul 
studiu din acest volum].

10 Experimentelle Studien über Associationen, I, p. 272.

566

567

568

569



Cercetări experimentale

292

de divergente. Astfel, de pildă, Féré11 a găsit ca medie 700 s la 
bărbați și 830 s la femei. Galton12 indică drept timp mediu 1,3''. 
Cifrele lui Trautscholdt13 oscilează între 1 154 și 896 s.

Aceste exemple pot fi suficiente pentru a arăta că între autori 
există o concordanță slabă. Diferențele ar putea fi reduse la urmă‑
toarele aspecte:

1. Metodele măsurării diferă în funcție de aparate și de celelalte 
condiții experimentale.

2. Subiecții sunt exersați în mod diferit.
3. Metodele de calculare a mediei sunt diferite. Practic, pot intra 

în discuție doar două metode de calculare:
a. media aritmetică;
b. media probabilă (Kraepelin).
Dată fiind situația potrivit căreia în experimentul asociațiilor 

apar frecvent timpi excesiv de lungi, folosirea mediei aritmetice nu 
pare recomandabilă, din cauză că, utilizând această metodă, valorile 
mari influențează într‑un mod foarte deranjant și, eventual, complet 
de neînțeles valoarea medie, altminteri, inferioară. De acest incon‑
venient scăpăm recurgând la metoda mediei probabile, care constă 
în aceea că ordonăm cifrele în funcție de valoarea lor și apoi luăm 
pur și simplu cifra din mijloc. Astfel este înlăturată influența valo‑
rilor excesiv de mari. De aceea, în marea majoritate a cazurilor, 
media probabilă este cu mult mai scăzută decât cea aritmetică. De 
exemplu, trei dintre subiecții mei prezintă următoarele valori:

Media probabilă  1,8 2,0 1,6
Media aritmetică  2,8 3,0 3,6

Așa cum arată acest exemplu, asemenea deosebiri pot influența 
în mare măsură media generală. Drept urmare, nu este indiferent pe 
ce metodă de calcul ne bazăm. Din acest motiv, „valoarea reprezen‑
tativă“, care reclamă un calcul destul de complicat, așa cum apare ea 

11 La Pathologie des émotions.
12 Psychometric Experiments.
13 Experimentelle Untersuchungen über die Association der Vorstellungen.
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la Ziehen, nu prea ar avea succes, deși oferă posibilitatea de a for‑
mula considerații foarte întemeiate asupra cifrelor particulare. În 
sfârșit, valoarea dominantă (modală) este dependentă de contingențe 
externe și poate fi utilizată numai în anumite condiții.

Din motivele expuse, media probabilă pare să fie metoda cea mai 
recomandabilă de a calcula rapid mediile unor mari mulțimi de 
numere.

4. La autorii anteriori, numărul subiecților este de cele mai multe 
ori prea limitat, iar selecția lor prea unilaterală.

Strădania mea nu vizează găsirea unor medii absolute, ci doar a 
celor probabile, care ne indică într‑o oarecare măsură nivelul la care 
se situează valorile subiecților normali aparținând unor categorii 
sociale diverse. Întrucât cred că experimentul asociațiilor va juca un 
rol însemnat în diagnosticarea viitoare a bolilor psihice — cam așa 
cum se practică deja de mai mulți ani în clinica de aici —, mi se pare 
important din punct de vedere practic să descoperim mediile gene‑
rale normale, care ne pun la îndemână o anumită bază pentru eva‑
luarea valorilor patologice.

Ca medie generală pentru durata unei asociații a rezultat 1,8''. 
Această cifră a fost calculată în felul următor: mai întâi a fost calcu‑
lată media probabilă a fiecăruia dintre cei 26 de subiecți și apoi din 
valorile individuale obținute a fost scoasă media aritmetică. Această 
metodă a fost aleasă pentru că 26 de subiecți reprezintă totuși un 
număr foarte modest și, drept urmare, ar fi inadecvat să excludem 
din calcul valorile individuale prin utilizarea mediei probabile.

Această medie relevă o durată destul de lungă a timpului aso‑
ciațiilor. Ea depășește considerabil valorile date în literatura de 
specialitate. Pentru această valoare crescută pot fi luate în discuție 
următoarele cauze:

1. Aspectele amintite mai sus (măsurarea cu cronometrul, su‑
biec ții neexersați, care provin, în parte, din păturile sociale infe‑
rioare).

2. Majoritatea subiecților sunt elvețieni — o circumstanță a cărei 
semnificație pentru experimentul lingvistico‑acustic am apreciat‑o 
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deja într‑o lucrare anterioară. De aceea, trimit la pasajul cores pun‑
zător.14

Cât de relativă este importanța valorii, reiese din structura 
elementelor ei. Caracterul variabil al mediilor poate fi relevat cât se 
poate de ușor atunci când clasificăm subiecții din anumite puncte de 
vedere simple și comparăm între ele cifrele fiecărui grup în parte.

B. Sexul şi timpul de reacție

După cum am menționat deja, Féré a prezentat un timp al 
asociației mai lung pentru femei decât pentru bărbați. Această infor‑
mație este confirmată de cifrele noastre:

bărbați 1,6''
femei 2,0''

Aceste valori pledează deci pentru faptul că femeile au reacționat 
considerabil mai lent în cursul experimentului asociațiilor. Pentru 
critica acestui rezultat trebuie să menționăm însă că, dacă femeile 
instruite ating cu aproximație nivelul cultural al bărbaților instruiți, 
femeile neinstruite se situează, în schimb, sub nivelul cultural al băr‑
baților neinstruiți. Așa cum cititorii ar trebui să cunoască din cerce‑
tările lui Ranschburg15 și din investigațiile noastre anterioare16, 
subiecții neinstruiți — iar dintre aceștia, în special femeile — de‑
pășesc considerabil subiecții instruiți prin procentajul superior de 
asociații interne, în vreme ce asociațiile pur lingvistice trec complet 
în planul secundar. Potrivit observațiilor făcute de Ziehen17 asu‑
pra copiilor, tocmai asociațiile generate de o relație internă (înrudire 
semantică) se evidențiază printr‑un timp de reacție mai lung, în 

14 [Primul studiu din acest volum] „Introducere“.
15 Ranschburg și Bálint, Über quantitative und qualitative Veränderungen 

geistiger Vorgänge in hohen Greisenalter.
16 [Vezi paragr. 436 și urm. din prezentul volum.]
17 Die Ideenassoziation des Kindes, al doilea studiu, p. 49.
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timp ce asociațiile lingvistice reclamă cel mai scurt timp. Ce‑i drept, 
acest fapt pus în lumină de Ziehen e tăgăduit de Aschaffenburg18, 
când constată pe baza propriilor observații „că pentru nicio formă 
de asociație nu sunt caracteristice deosebiri foarte notabile în pri‑
vința duratei.“ Negreșit, cifrele comunicate de Aschaffenburg nu 
prea lasă loc de o altă interpretare, însă ar putea fi explicate pornind 
de la selecția unilaterală a subiecților săi. Afirmația lui Ziehen19, 
potrivit căreia „reprezentările care sunt înrudite între ele mai mult 
în plan exterior, ca, de exemplu, reprezentările lexicale care rimează“ 
s‑ar produce mai rapid se află deja în deplin acord cu expe riența 
cotidiană.

Prin urmare, acest aspect ar putea contribui la explicarea timpu‑
lui de asociație mai lung în cazul femeilor. Dacă această explicație 
este suficientă ne‑o vor arăta dezbaterile ulterioare. În tot cazul, 
înainte de a discuta despre o eventuală diferență între sexe în privința 
timpului de reacție, trebuie să cercetăm influența nivelului cultural.

C. Nivelul cultural şi timpul de reacție

 Persoane instruite Persoane neinstruite
 bărbați  1,3'' 1,8'' (1,6'')20

 femei  1,7'' 2,2''
 medie  1,5'' 2,0'' (1,9'')

Cu ocazia investigației noastre anterioare am constatat deja că 
subiecții neinstruiți produc mai multe asociații interne decât cei 
instruiți. Raportul dintre asociațiile interne și cele externe este  
de 43/53% în cazul persoanelor neinstruite și de 36/59% în cazul 
18 Op. cit., I, p. 273.
19 Leitfaden der physiologishen Psychologie, p. 156.
20 Printre subiecții neinstruiți de sex masculin se găsește un tânăr cu ușoare 

predispoziții isterice, a cărui sănătate psihică am supraevaluat‑o, poate. Media 
sa probabilă se cifrează la nu mai puțin de 3,4'' (așadar, o valoare anormal de ridi‑
cată). Dacă lăsăm la o parte acest subiect discutabil, media bărbaților se cifrează 
la numai 1,6''.
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persoanelor instruite. Este foarte ușor să corelăm acum diferența în 
ceea ce privește timpul de reacție cu aceste raporturi și să afirmăm: 
numărului mai redus de asociații interne la persoanele instruite îi 
corespunde un timp de reacție mai scurt, și invers, numărului mai 
mare de asociații interne la persoanele neinstruite îi corespunde un 
timp de reacție mai lung.

Oricât de plauzibilă ar părea această supoziție (în special dacă 
ținem seama și de constatările lui Ziehen), examinarea valorilor 
numerice specifice celor două sexe arată totuși că starea de lucruri 
nu este atât de simplă. La o cântărire atentă a nivelului cultural al 
subiecților trebuie să menționăm în mod expres că diferența cul‑
turală dintre persoanele instruite și cele neinstruite, pe de o parte, 
este incomparabil mai mare decât deosebirea dintre bărbații instruiți 
și femeile instruite, pe de altă parte, și că, prin urmare, rămâne abso‑
lut de neînțeles de ce între bărbații instruiți și femeile instruite este 
aceeași diferență temporală de 0,4'' ca între persoanele instruite și 
cele neinstruite. La aceasta se adaugă faptul că timpul de reacție de 
1,7'' al femeilor instruite față de 1,3'' al bărbaților instruiți nu cores‑
punde deloc raportului procentual dintre asociațiile interne și cele 
externe; căci femeile instruite au un raport de 35/61%, în timp ce 
bărbații se prezintă doar cu 36/56%. În mod absolut analog, nici 
diferența temporală de 0,4'', respectiv 0,6'', dintre bărbații neinstruiți 
și femeile neinstruite nu se află într‑un raport similar cu diferența 
culturală dintre persoanele neinstruite aparținând celor două sexe. 
În ambele cazuri continuă să existe o diferență temporală în defa‑
voarea femeilor, deloc similară cu diferența culturală. Diferența 
culturală, exprimată foarte bine și în raportul dintre calitățile aso‑
ciațiilor, este suficientă pentru a explica diferența temporală, dacă 
privim separat această ultimă diferență la bărbații și, respectiv, la 
femeile din cele două grupuri. Această supoziție poate fi susținută  
și de observațiile lui Wreschner21 și Wehrlin22, care au evidențiat 
o încetinire generală a activității asociative în condițiile unui deficit 
patologic de inteligență și cultură (retard congenital). Wehrlin 
21 Op. cit.
22 Über die Assoziationen von Imbezillen und Idioten. 
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demonstrează apariția sporită a asociațiilor interne, odată cu prelun‑
girea timpului de reacție.

În vreme ce femeile neinstruite se prezintă cu ceva mai multe 
asociații interne decât bărbații, la femeile instruite și la bărbații in‑
struiți se întâmplă chiar invers, deoarece femeile instruite au mai 
puține asociații interne decât bărbații; și totuși există o diferență 
temporală între sexe, diferență care, parțial, este mai mare decât cea 
dintre persoanele instruite și cele neinstruite. După cum am văzut, 
pentru acest lucru nu pot fi făcute responsabile nici numărul sporit 
de asociații interne, nici micile deosebiri în ceea ce privește educația 
culturală. Aici pare să intervină un nou factor, o presupusă diferență 
între sexe.

Cât de îndreptățită este această supoziție vom vedea mai jos. Dar 
înainte de a ne apropia de această temă, este necesar să cercetăm in‑
fluențele exercitate de cuvântul‑stimul asupra reacției.

D. Influențele cuvântului‑stimul asupra timpului de reacție

Investigațiile de până acum privitoare la timpii asociațiilor s‑au 
ocupat în principal cu descoperirea unei legături între calitatea 
asociațiilor (adică a reacțiilor) și durata lor. Trautscholdt a încer‑
cat deja să stabilească anumite relații. Printre altele, el arată că aso‑
ciațiile lingvistice reclamă cea mai scurtă durată. Observațiile lui 
Ziehen și Aschaffenburg au fost menționate deja. Acum trebuie 
să cercetăm dacă nu cumva cele două componente ale asociației — 
cuvântul‑stimul și reacția — pot fi investigate separat, sub aspectul 
influențelor lor asupra duratei. Putem spera doar că un material 
cuprinzător ne va oferi lămuriri precise. De aceea, în colaborare cu 
Riklin, am căutat deja să demonstrez influența pe care o are cuvân‑
tul‑stimul asupra calității reacțiilor. Cu acea ocazie au rezultat 
anumite regularități, și anume:

1. Forma gramaticală a cuvântului‑stimul are o mare influență 
asupra formei reacției, și anume forma reacției este determinată 
astfel încât subiectul trădează o înclinație clară de a da reacției forma 
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gramaticală a cuvântului‑stimul.23 Cifrele individuale ale acestei 
tendințe vădesc mari oscilații. Cuvintele‑stimul folosite de mine, 
compuse în proporție de 60% din substantive, de 18% din adjective 
și de 21% din verbe (diversele forme lexicale fiind bine amestecate, 
spre a evita perseverația formei de reacție), au condus la următoarele 
rezultate:

Cifrele individuale privitoare la concordanța gramaticală osci‑
lează între 26 și 95%. Media pentru persoanele instruite se cifrează 
la 51%, iar pentru cele neinstruite la 59%. Așadar, persoana neinstru‑
ită manifestă o tendință ceva mai clară de a se lăsa influențată de 
forma cuvântului‑stimul. (Acest lucru este valabil nu numai pentru 
forma gramaticală, ci și pentru numărul de silabe și pentru aliterație!)

2. Tendința spre concordanța formei gramaticale se află sub 
influența restrictivă a legii frecvenței. În limbă, numărul adjectivelor 
și verbelor se situează cam la jumătatea numărului de substantive.24 
Prin urmare, substantivul are o valoare superioară a frecvenței, 
motiv pentru care probabilitatea reproducerii unui substantiv este 
mai mare decât pentru adjective și verbe.

În cadrul experimentelor noastre, după cuvintele‑stimul repre‑
zentate de substantive au urmat, în medie, 73% substantive. (La 
Aschaffenburg: 81%.) Întrucât verbele și adjectivele au o valoare 
inferioară a frecvenței, și influența lor asupra formei de reacție va fi, 
în consecință, mai redusă. Experiența confirmă această presupunere: 
după cuvintele‑stimul reprezentate de verbe au urmat, în medie, 33% 
verbe. Numărul substantivelor se cifrează, în medie, la 49%, el fiind 

23 Münsterberg, Kraepelin și Aschaffenburg au tratat deja într‑o oarecare 
măsură această chestiune. Kraepelin a găsit, în reacțiile la substantive,  
o concordanță de aproape 90%, iar Aschaffenburg, una de 81%, în cazul a  
16 subiecți. Trebuie remarcat faptul că el a utilizat, „în principiu, numai sub‑
stantive“ drept cuvinte‑stimul [Experimentelle Studien über Associationen, I,  
p. 216]. Această situație favorizează însă într‑o mare măsură perseverarea 
curentă în aceeași formă de reacție, motiv pentru care aceste cifre nu au decât 
o valoare foarte relativă. — Eu socotesc drept forme gramaticale exclusiv 
formele de substantiv, adjectiv sau verb.

24 Am făcut astfel de numărători bazându‑mă pe articolele din ziare și pe dialo‑
gurile foiletonistice și am găsit aproximativ același raport.

586

587

588



III. Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul asociațiilor

299

redus deci de tendința spre concordanța formei gramaticale. O in‑
fluență ceva mai puternică o au cuvintele‑stimul reprezentate de 
adjective, care sunt urmate în proporție de 52% de adjective. Nu‑
mărul substantivelor a fost diminuat, în medie, la 44% din cauza 
cuvintelor‑stimul reprezentate de adjective. De aici reiese că, prin 
intermediul cuvintelor‑stimul reprezentate de verbe și adjective, 
frecvența substantivului poate fi redusă, în medie, la jumătate.

3. Din cercetările noastre anterioare25 reiese că și calitatea aso‑
ciațiilor este influențată esențial de forma gramaticală a cuvântu‑
lui‑stimul. În vreme ce, de exemplu, în cazul femeilor neinstruite, 
asociațiile interne se află într‑un raport de 1/1,06 față de cele externe, 
raportul asociațiilor (interne/externe) ce se produc în special după 
cuvintele‑stimul reprezentate de adjective este de 1/0,62, iar al celor 
care urmează după cuvintele‑stimul reprezentate de verbe este de 
1/0,43. Numărul asociațiilor interne care au loc după cuvintele‑stimul 
reprezentate de verbe și adjective sporește deci într‑o măsură con‑
siderabilă. Același fenomen îl întâlnim și în cazul persoanelor in‑
stru ite, dar într‑o proporție mai scăzută. Înmulțirea asociațiilor 
interne pare să se bazeze pe faptul că, din cauza frecvenței mai 
reduse a verbelor și adjectivelor, există mult mai puține asociații 
curente formate cu acestea decât cu substantivele. De aceea, aso‑
ciațiile produse ca reacții la verbe și adjective sunt mai puțin la 
îndemână și reclamă o atenție sporită, de unde rezultă apoi, în mod 
firesc, mai curând relații semantice decât asociații superficiale și 
preponderent externe.

Așadar, vedem că după verbe și adjective se produc mai multe 
asociații interne decât după substantive; conform observațiilor lui 
Ziehen, care a constatat valori temporale mai mari pentru înrudirile 
semantice, trebuie să ne așteptăm, în consecință, ca verbele și adjec‑
tivele să fie urmate, în medie, de valori temporale mai mari decât 
substantivele. Întrucât în compoziția substantivelor intră însă repre‑
zentări ce trebuie evaluate într‑un mod diferit și care pot influența 
în mare măsură timpii de reacție, substantivele au fost împărțite în 

25 [Vezi paragr. 475 și urm. din prezentul volum.]
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substantive concrete și noțiuni generale; aceasta și pentru că multe 
noțiuni generale le stârnesc cu ușurință nedumerirea tocmai subiec‑
ților neinstruiți.

Media probabilă a timpilor de reacție în cazul tuturor subiecților 
este următoarea:

pentru substantive concrete 1,67''
pentru noțiuni generale 1,95''
pentru adjective  1,70'' 
pentru verbe  1,90''

Cifrele corespund așteptărilor: reacțiile la verbe și adjective arată 
un timp mai lung decât reacțiile la cuvintele‑stimul reprezentate de 
substantive concrete. Cel mai lung timp îl reclamă reacțiile la 
cuvintele‑stimul reprezentate de noțiuni generale, ceea ce este, de 
asemenea, în conformitate cu așteptările.

Imaginea devine mai interesantă când subiecții sunt clasificați în 
grupuri:

Media probabilă a timpilor de reacție la cuvintelestimul 
reprezentate de substantive concrete etc.

 Persoane neinstruite Persoane instruite
 Femei Bărbați Femei Bărbați

substantive concrete 2,0'' 1,7'' 1,6'' 1,4''
noțiuni generale 2,8'' 1,9'' 1,8'' 1,3''
adjective 2,2'' 1,7'' 1,7'' 1,2''
verbe 2,4'' 2,0'' 1,9'' 1,3''

Tabelul26 arată că persoanele neinstruite au timpi de reacție mai 
mari decât persoanele instruite. Cel mai lung timp le revine noțiu‑
nilor generale în cazul femeilor neinstruite, în vreme ce la bărbații 
instruiți, respectivele cuvinte‑stimul fac posibil chiar un timp mai 

26 Valorile individuale pe care se bazează acest tabel oscilează între 1,0'' și 4,4''.
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scurt decât substantivele concrete. Surprinzător este faptul că, în 
opoziție cu toți ceilalți subiecți, bărbații instruiți au cel mai lung 
timp de reacție la substantivele concrete. Acest fapt este semnificativ 
în măsura în care arată că influența cuvântului‑stimul asupra duratei 
asociației nu constă numai în elementele pe care tocmai le‑am 
comentat. Dacă vom compara cifrele acestui grup cu valorile desco‑
perite de Aschaffenburg la subiecți asemănători, se va vădi că 
cifrele obținute de noi cu ajutorul cronometrului ajung aproximativ 
la nivelul celor descoperite cu ajutorul codării mișcării buzelor și al 
cronoscopului.27

E. Influențele cuvântului‑reacție asupra timpului de reacție

În dezbaterea de mai sus am analizat comportamentul timpului 
de reacție când cuvântul‑stimul este substantiv, adjectiv sau verb. 
Acum este vorba să aflăm cum se comportă timpul de reacție când 
cuvântul‑reacție este un substantiv etc.

Mediile probabile ale timpilor de reacție în cazul tuturor subiec‑
ților sunt următoarele:

cuvintele‑reacție reprezentate de substantive concrete  
s‑au produs cu o medie de 1,81''
cuvintele‑reacție reprezentate de noțiuni generale  
s‑au produs cu o medie de 1,98''
cuvintele‑reacție reprezentate de adjective s‑au produs  
cu o medie de  1,65''
cuvintele‑reacție reprezentate de verbe s‑au produs cu  
o medie de  1,66''

27 În legătură cu această temă s‑ar putea pune cu ușurință o serie întreagă de între‑
bări: de pildă, cum se comportă timpul de reacție când verbul este urmat de 
verb, iar substantivul de substantiv; cum se petrec aceste lucruri în cazul unor 
subiecți diferiți etc. Dar acestea ne‑ar îndepărta prea mult de obiectul cercetării.
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Dacă vom compara acest tabel cu cel de dinainte, care conține 
valorile medii pentru cuvintele‑stimul clasificate în mod similar, va 
rezulta că în ambele cazuri, noțiunile generale au cea mai lungă 
durată de reacție (1,95'' și 1,98''); dacă însă cuvântul‑reacție este un 
substantiv concret, apare o durată mai lungă decât cea provocată de 
un cuvânt‑stimul reprezentat de un substantiv concret (cuvântul‑sti‑
mul 1,67''; cuvântul‑reacție 1,81''). Această diferență ar putea proveni 
din faptul că la un substantiv există o mulțime de asociații curente, 
pe când relația dintre un substantiv și altul înseamnă de cele mai 
multe ori o înrudire internă sau măcar o asociație după criteriul 
coexistenței (care la persoanele neinstruite se comportă, de altfel, ca 
o asociație internă; cf. investigația noastră anterioară28). Așadar,  
la rubrica „Cuvinte‑reacție reprezentate de substantive concrete“ se 
aglomerează numeroase asociații interne, ceea ce constituie, pro‑
babil, cauza prelungirii timpului de reacție. Situația inversă apare 
când cuvintele‑reacție sunt reprezentate de verbe și adjective. Valo‑
rile lor medii sunt diminuate în raport cu cele din tabelul precedent 
(1,70'', 1,90''/ 1,65'', 1,66''), pentru că la aceste rubrici, în special la 
cele ale verbelor, se găsesc foarte multe asociații curente.

Valorile medii probabile ale timpilor de reacție ai fiecărui grup 
de subiecți sunt următoarele:

Mediile probabile ale timpilor de reacție pentru  
cuvintelereacție reprezentate de substantive concrete etc.29

 Persoane neinstruite Persoane instruite
 Femei Bărbați Femei Bărbați

substantive concrete 2,2'' 1,85'' 1,7'' 1,5''
noțiuni generale 2,7'' 2,0'' 2,0'' 1,4''
adjective 2,0'' 1,7'' 1,7'' 1,2''
verbe 1,9'' 1,7'' 1,8'' 1,3''

28 [Primul studiu din acest volum.]
29 Mediile individuale pe care se bazează acest tabel oscilează între 1,0'' și 4,0''.
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Valorile relativ scăzute menționate mai sus pentru adjective și 
verbe se găsesc aici la toate cele patru grupuri. Ca și în tabelul pre‑
cedent, femeile neinstruite reapar și aici cu valorile maxime. Sur‑
prind cifrele relativ ridicate ale substantivelor concrete. Faptul 
amintit încă din capitolul precedent, potrivit căruia bărbații instruiți 
au cel mai lung timp de reacție la substantivele concrete, se regăsește 
și aici. O explicație pentru această situație poate fi căutată în faptul 
că în acest grup apar foarte multe înrudiri semantice (care prelungesc 
timpul de reacție).

F. Influența calității asociațiilor asupra timpului de reacție

După cum am văzut, cercetările lui Aschaffenburg privitoare 
la influența calității asociațiilor asupra timpului de reacție n‑au con‑
dus la un rezultat lipsit de echivoc; cu atât mai încurajatoare sunt 
succesele deja menționate ale lui Ziehen. De asemenea, eu am 
investigat ce influență are calitatea asociațiilor asupra duratei, ocazie 
cu care m‑am limitat la cele trei grupuri principale din clasificarea 
noastră anterioară: asociații interne, asociații externe și reacții so‑
nore. Au rezultat următoarele medii:

 Persoane neinstruite Persoane instruite
 Femei Bărbați Femei Bărbați

asociații interne 2,8'' 1,9'' 2,1'' 1,6''
asociații externe 1,9'' 1,7'' 1,8'' 1,3''
reacții sonore 2,6'' 2,4'' 2,0'' 1,8''

Între durata asociațiilor interne și cea a asociațiilor externe există 
o diferență evidentă, deoarece asociațiile externe reclamă în mod 
categoric un timp redus. Altfel se prezintă situația în cazul reacțiilor 
sonore, unde, după toate probabilitățile, ar trebui să ne așteptăm,  
de fapt, la cea mai scurtă durată, din moment ce reacțiile sonore  
pot fi considerate, pe bună dreptate, cele mai neînsemnate și mai 
banale asociații, putând fi efectuate, realmente, în cel mai scurt timp. 
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Evident, in praxi situația nu este totuși atât de simplă cum am putea 
crede din punct de vedere teoretic. Așa cum am observat în multe 
rânduri, tocmai cele mai superficiale reacții sonore durează adesea 
foarte mult. De regulă, conform experienței mele, reacțiile sonore 
sunt anormale și‑și datorează apariția în special unei perturbări 
care‑l distrage pe autorul reacțiilor respective. De ce tip este, de 
obicei, această distragere ne va arăta capitolul următor.

G. Timpul de reacție prea lung

Spre a delimita într‑o oarecare măsură, în mod practic, noțiunea 
de timp de reacție „prea lung“, precizez că numesc „prea lung“ timpul 
situat peste media probabilă a subiectului respectiv. Dacă, de pildă, 
media probabilă se cifrează la 2,5'', atunci 3'' este un timp de reacție 
prea lung.

Să recapitulăm mai întâi ce știm până acum despre cauzele care 
prelungesc timpul de reacție (firește, numai în cazul experimentului 
nostru):

1. Anumite forme gramaticale ale cuvântului‑stimul și ale cu‑
vântului‑reacție

2. Legătura semantică dintre cuvântul‑stimul și cuvântul‑reacție
3. Raritatea sau dificultatea cuvântului‑reacție (noțiuni generale!)
4. Ziehen30 constată faptul notabil că (în comparație cu reacțiile 

exprimate la modul general) asociațiile individuale prelungesc 
timpul de reacție.

5. În studiile lor experimentale privitoare la asociații, Mayer și 
Orth31 au constatat că timpul de reacție a fost încetinit ori de câte 
ori între stimul și reacție s‑a interpus o manifestare volitivă. Dacă 
între stimul și reacție a survenit într‑adevăr un conținut al conștiinței 
accentuat afectiv, media timpului de reacție s‑a prelungit considerabil 

30 Die Ideenassoziation des Kindes, ed. cit., p. 49.
31 Zur qualitativen Untersuchung der Assoziationen.
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în comparație cu media celorlalte reacții. Încetinirea este pricinuită 
în special de apariția unui accent afectiv neplăcut.32

6. În cursul cercetărilor noastre anterioare privitoare la asociațiile 
oamenilor sănătoși33 am atras deja atenția asupra faptului că timpii 
de reacție anormal de lungi apar mai ales atunci când prin cuvân‑
tul‑stimul dăm peste un complex accentuat afectiv, adică peste o 
mulțime de reprezentări ținute laolaltă de un anumit afect. Așadar, 
am putut nu doar să confirmăm observațiile lui Mayer și Orth, ci 
și să demonstrăm, pe baza unor cazuri diverse, că a) complexul este 
cel mai adesea cauza multor sau chiar foarte multor timpi de reacție 
lungi și b) de ce tip este complexul.

Faptul că timpii prea lungi pot sugera existența unor complexe 
accentuate afectiv ni se pare de mare însemnătate. Prin aceasta ne‑ar 
fi oferită modalitatea de a afla în urma unui examen simplu și foarte 
scurt anumite lucruri extraordinar de importante din punct de 
vedere individual, și anume tocmai complexele caracteristice pentru 
psihologia personalității. Chiar și în privința patologiei, aceasta ar 
constitui pentru noi un ajutor considerabil, fiindcă astfel am obține 
indicii prețioase — în cazul istericilor, de exemplu — spre a desco‑
peri complexele de reprezentări care declanșează boala și de care 
înșiși bolnavii de isterie nu sunt întotdeauna conștienți.

Pentru a clarifica aceste probleme, am întreprins analize amă‑
nunțite asupra asociațiilor individuale, cu ajutorul unor subiecți 
instruiți, capabili totodată și de o bună introspecție. Despre ele voi 
relata în continuare:

Subiectul 1 este o doamnă căsătorită, care s‑a pus la dispoziția 
experimentului meu plină de bunăvoință, împărtășindu‑mi toate 
informațiile dorite. Prezint experimentul cât se poate de detaliat, 
astfel încât cititorul să obțină o imagine cât mai completă a acestuia. 
Media probabilă a timpilor de reacție pentru experimentul efectuat 
se cifrează la 1,0''.

32 Ziehen a atras atenția cel dintâi asupra faptului că deseori, în cazurile de 
mo dificare a timpului de reacție, a apărut „o accentuare afectivă relativ 
pu ternică“ (op. cit., p. 36).

33 [Primul studiu din acest volum.]

603

604

605



Cercetări experimentale

306

1. basma de cap 1,0''
2. verde iarbă 0,8''
3. cădere de apă 1,0''
4. a înțepa a tăia 0,8''
5. înger inimă de înger 0,8''

Reacțiile de până acum s‑au produs fără un minim accent afectiv, într‑o 
manieră complet plată și indiferentă. Reacția 5 este surprinzătoare; subiectul 
nu‑și poate da seama momentan cum a ajuns la expresia „inimă de înger“ 
(EngelHerz), ce este percepută de el ca o combinație lexicală. Brusc îi vine 
în minte: Engelhard, un nume care îi era foarte familiar cândva. Este vorba, 
așadar, despre o asociație indirectă, produsă conform cunoscutului tip de 
deplasare datorată unei asemănări sonore. Acum se pune întrebarea care 
este motivul pentru care această asociație indirectă apare brusc. După cum 
reiese din cercetările noastre anterioare34, când atenția este perturbată, 
asociațiile indirecte se înmulțesc în anumite condiții. Deci, este de presupus 
că perturbarea atenției poate produce asociații indirecte. Subiectul exclude 
complet o perturbare venită din exterior. Dar nu poate specifica nici vreo 
perturbare lăuntrică. Când conștiința nu furnizează informații, este încă 
posibil ca reacția să fi fost perturbată de o excitație inconștientă. Pentru 
subiect, cuvântul‑stimul înger nu are însă niciun accent afectiv. Așa cum 
știm din cercetările anterioare, un accent al asociației precedente își poate 
prelungi efectul la nivelul inconștientului, unde constelează reacția35, mai 
ales când este vorba despre accente afective puternice în asociația 
precedentă. Reacția 4 a tăia îi provoacă subiectului un anumit accent, ușor 
temător, reprezentarea sângelui etc.36 Doamna este gravidă și are din când 
în când sentimente de așteptare plină de temeri. Nu discut dacă reprezen‑
tarea „sânge“ a determinat și reacția inimă. Accentul afectiv al lui a tăia  
a fost complet secundar și atât de ușor, încât conexiunea nu l‑a surprins 
deloc pe subiect, conform propriilor declarații. Din acest motiv nu se va fi 

34 Loc. cit.
35 În legătură cu perseverația, cf. Müller și Pilzecker, Experimentelle Beiträge 

zur Lehre vom Gedächtnis [în Bibliografie, vezi Müller, G.E.].
36 Cf. în acest sens infra reacția 143: sânge.
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prelungit nici timpul de reacție, așa cum se întâmplă de obicei, de altfel, în 
astfel de locuri.

  6. lung scurt 0,8''
  7. corabie a călători 0,8''
  8. a ara ogor 1,0''
  9. lână mătase 1,0''
10. prietenos drăguț 1,2''
11. masă scaun 1,2''
12. a căra a ridica 1,2''
13. impresie a face 1,2''
14. îndărătnic netrebnic 1,2''

Această rimă este o constelație. Subiectul își amintește că a citit‑o cândva 
într‑unul dintre formularele mele de asociații.

15. a dansa a sări 0,8''
16. lac mare 0,8''
17. bolnav sănătos 1,2''
18. mândru înflăcărat 1,2''

Ultimele două reacții au un accent afectiv, însă doar foarte slab.

19. a găti a învăța 0,8''
20. cerneală neagră 1,0''
21. rău bun 0,8''
22. ac ață 1,0''
23. a înota a învăța 0,8''

Aici revine reacția 19, cu același timp de reacție scurt. Subiectul declară 
că n‑a învățat să gătească foarte bine și știe să înoate, dar destul de prost.

24. călătorie Berlin 1,2''
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Constelația unei călătorii întreprinse cu câteva luni în urmă, a cărei 
dată, de altfel, coincide întru câtva cu cea a începutului de sarcină.

25. albastru cer 0,8''
26. pâine a mânca 1,2''
27. a amenința pumn 1,2''
28. lampă verde 1,4''

Aici întâlnim primul timp mai lung. Subiectul a remarcat cu greu 
întârzierea și nici n‑a perceput un accent afectiv deosebit. Cuvântul‑stimul 
precedent a amenința este însă cam delicat pentru foarte mulți subiecți. 
Dacă ne gândim la deja menționatele sentimentele de așteptare plină de 
temeri, am putea avea un indiciu pentru explicația acestui timp lung: poate 
că este vorba din nou despre o perseverație. Căci nu e deloc nevoie ca accen‑
tul afectiv să apară odată cu reacția precedentă. Experiența ne spune că 
procesele afective apar și se derulează întotdeauna ceva mai lent decât cele 
pur asociative. Accentul afectiv își prelungește efectul, ceea ce se poate 
observa foarte bine în cazul anumitor isterici.

Reacția verde este o constelație provenită din viața domestică a subiec‑
tului (abajur).

29. bogat sărac 1,0''
30. pom verde 0,8''

Aici reapare reacția 28, cu un timp foarte scurt, un fenomen bazat, 
poate, pe faptul că procesele asociative, ce tocmai s‑au retras din conștiință, 
au tendința de a reveni, respectiv pot fi reproduse cu foarte mare ușurință.37

Cercetările noastre anterioare38 ne‑au arătat însă că repetările reacției se 
bazează frecvent pe un accent afectiv aparte, câtă vreme cuvintele repetate 
se asociază cu un complex accentuat afectiv. Accentul afectiv bazat pe astfel 
de cuvinte este mecanismul care le scoate din nou în față, cu orice ocazie.

31. a cânta a putea 2,4''
37 Müller și Pilzecker, op.cit. [cf. nota 35].
38 [Vezi supra, paragr. 350].
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O reacție foarte superficială, similară cu a găti (și a înota) — a învăța, 
cu un timp de reacție surprinzător de lung. Subiectul este foarte muzical, 
dar s‑a văzut nevoit să regrete dintotdeauna că nu poate cânta, acest defect 
îndurerându‑l mai mult decât faptul că nu poate înota, de pildă.

32. milă a avea 1,0''
33. galben aur 1,0''
34. munte a urca 1,0''
35. a juca copii 1,0''
36. sare sărat 1,4''

La această reacție, subiectul descoperă prima dată o inhibiție, în vreme 
ce reacțiile precedente s‑au produs, la rândul lor, totalmente „plat“. După 
cum declară subiectul, la început n‑a înțeles deloc sensul cuvântului sare și 
a trebuit să și‑l reprezinte mai întâi, făcând un efort de voință. În ciuda 
timpului de reacție mai lung și a concentrării atenției, s‑a produs o reacție 
foarte superficială, puternic determinată sonor. Subiectul nu‑și poate 
explica această perturbare. Să ne uităm din nou la reacția precedentă, copii, 
care aparține, evident, tot complexului gravidității; accentul a perseverat și 
a produs perturbarea.

37. nou vechi 1,0''
38. datină obicei 1,0''
39. a călări a călători 1,0''
40. perete hărți 1,0''
41. prost abil 1,0''
42. caiet carte 1,0''
43. a disprețui mépriser 1,8''

Din nou, un timp de reacție mai lung și, în plus, o expresie surprin‑
zătoare a reacției în limba franceză! Totodată, reacția este foarte superficială 
și nu adaugă nimic nou la conținutul reprezentării cuvântului‑stimul.

Pentru subiect, a disprețui este însoțit de un accent afectiv neplăcut. 
Imediat după producerea reacției, doamna își dă seama că pentru moment 
se teme că, prin diversele sale efecte, graviditatea ar putea s‑o coboare în 
ochii soțului ei. De aceasta este legată nemijlocit amintirea unui cuplu 
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conjugal, care la început fusese fericit, apoi s‑a despărțit; este pere chea  
care apare în romanul Vérité de Zola. De aici, exprimarea în franceză  
a reacției.

Aproape că nu mai este nevoie să adăugăm că, firește, reminiscențele nu 
au fost conștientizate în momentul reacției.

44. ros de vreme 1,0''
45. corect fals 1,0''
46. popor credincios 1,4''

Iarăși, un timp mai lung, cu un accent ușor neplăcut. Are impresia că ar 
fi auzit într‑un cântec expresia „popor credincios“, dar, personal, are sen‑
timentul a ceva neplăcut.

Reacția precedentă, produsă fără un accent afectiv perceptibil, este fals; 
credincios este în opoziție cu ea. Această constatare este suficientă pentru  
a conduce imediat subiectul către explicația corectă: reacția fals a trezit 
complexul gravidității; în special, temerea privitoare la răceala afectivă  
a soțului.

47. duhoare mireasmă 1,0''
48. carte a citi 1,0''
49. injust just 0,8''
50. broască picior 1,2''
51. a se despărți a evita 0,8''
52. foame sete 0,8''
53.  alb negru 1,0''
54. inel deget 1,0''
55. a fi atent a asculta 1,0''
56.  brad pădure 1,0''
57. înnorat senin 1,0''
58. prună pară 1,0''
59.  a nimeri sigur 1,0'' 
60.  lege a respecta 1,2''
61.  drag bărbat 1,2''
62.  sticlă clar 1,0''
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Puternica determinare sonoră a lui clar poate fi condiționată și de reac‑
ția precedentă.

63. a se certa a se ciondăni 1,2''
64. capră behăie 1,2''
65. mare mic 0,8''
66. cartof câmp 1,0''
67. a picta pictor 1,0''
68. parte bucată 1,0''
69. bătrân tânăr 1,0''
70. floare (Blume) roșie (rot) 0,6''

Subiectul explică acest timp de reacție surprinzător de scurt prin faptul 
că prima silabă a cuvântului‑stimul (Blu) a declanșat deja reprezentarea 
sânge (Blut). Cf. în acest sens reacțiile 4 și 143. Aici, cuvântul‑stimul e 
integrat cumva în complexul gravidității, care este accentuat puternic.

71. a bate a înțepa 1,0''
72. cutie pat 1,0''
73. luminos (hell) mai luminos (heller) 1,4''
74. familie tată 1,4''

Aceste patru reacții sunt de interes. Să ne amintim că la asociația  
a înțepa–a tăia (4) a fost descoperit pentru prima oară complexul gravi‑
dității. Fără ca subiectul să fi simțit câtuși de puțin semnificația acestei 
reacții, asociația a înțepa urmează aici după reprezentarea sânge (Blut), 
declanșată de floare (Blumen). Și reacția următoare (72) s‑a produs absolut 
plat, în absența vreunui simțământ. Reacția este însă surprinzătoare. Prin 
ea, subiectul, care vizitează din când în când spitalul nostru de nebuni, a 
avut în vedere paturile adânci folosite aici, așa‑numitele „paturi‑cutii“. Când 
a dat explicații, el a fost totuși cam nedumerit, deoarece noțiunea de 
pat‑cutie nu îi era, de fapt, foarte familiară. După această asociație oarecum 
specifică urmează o asociație sonoră, cu un timp relativ lung, așadar, un 
fenomen pe care l‑am suspectat deja mai devreme că ascunde un complex. 
Heller este numele unei personalități care avea pe atunci pentru subiect  
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o anumită semnificație, deși doar îndepărtată. În orice caz însă, de acest 
nume nu se leagă absolut nicio reminiscență puternic accentuată afectiv. Ca 
sentiment subiectiv, aici n‑a fost decât o ușoară ezitare. De aceea, nu pare 
chiar lipsită de temei supoziția că reacția sonoră are legătură cu ciudata 
reacție precedentă. Reacția pat (Bett) se repetă mai târziu la cuvântul‑stimul 
os (199– KnochenBett), o asociație complet lipsită de sens și inexplicabilă 
pentru subiect, unde simțul pentru combinația lexicală apare cu claritate; 
dacă presupunem însă o deplasare sonoră datorată complexului refulat al 
gravidității, asociația sună foarte judicios: Wochenbett — „lăuzie“. Dacă 
admitem această ipoteză, seria de mai sus se explică în modul cel mai clar: 
revine complexul gravidității, cu sânge, operație, lăuzie; aici, accentul afectiv 
devine, evident, mai puternic și perturbă reacția următoare (probabil că 
luminos nu poate fi integrat în complex!), iar la sfârșit apare tată.

75. a spăla spălătoreasă 1,0''
76. vacă prost 0,8''
77. străin straniu 1,0''
78. fericire fericit 0,6''
79. a povesti mamă 1,4''
80. temeritate gran‑ 1,2''
 grandoare 2,0''

Reacția 78 este foarte scurtă, fapt destul de surprinzător la un cu‑
vânt‑stimul ce ar putea trezi cu ușurință complexul. În schimb, reacția 
următoare are nevoie de un timp cu atât mai mare, 1,4'', ceea ce a constituit 
dintotdeauna un simptom al complexului. Reacția mamă explică timpul 
lung. Reacția 80 este perturbată, ceea ce nu e de mirare în condițiile în care 
complexul a fost descoperit cu atâta claritate. Abia după 2,0'' se produce 
reacția grandoare, după ce mai întâi apăruse silaba „gran‑“. Totodată, pentru 
subiect, accentul afectiv al cuvântului mamă este încă foarte prezent. 
Subiectul nu poate găsi nicio legătură între temeritate și „gran‑“. Chiar nu‑și 
poate închipui ce cuvânt voia să înceapă cu „gran‑“. Așadar, trebuie să ne 
limităm doar la presupuneri. La reacția 79, complexul gravidității reapare 
cu claritate. Am văzut deja de mai multe ori că el este caracterizat, în 
principal, de o așteptare plină de temeri. De asemenea, am mai văzut că 
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prima silabă a cuvântului‑stimul este deja integrată în complex (Blume/
Blut). Sonoritatea primelor două silabe din temeritate = „te‑me‑“ să fi fost 
oare asimilată cu „teamă“, iar apoi „gran‑“ = „graviditate“? Această supoziție 
a fost acceptată imediat de subiect. Multora, această construcție li se va fi 
părând prevestitoare; nu m‑aș referi la ea dacă nu m‑aș afla sub impresia  
a numeroase fenomene analoage atât la oamenii sănătoși, cât și la bolnavi. 

81. mic mic la suflet 0,6''
82. frate soră 0,8''
83. a dăuna (schaden) a evita (meiden) 1,2''

Ultima amintește foarte mult de a se despărți–a evita (schei denmei den). 
A fost oare refulat a dăuna (schaden), socotindu‑se că este accentuat prea 
neplăcut în ceea ce privește complexul, și a fost asimilat cu „a se despărți“ 
(scheiden)? În cazul istericilor, astfel de asimilări ale refulărilor apar 
frecvent. Subiectul rămâne dator cu o explicație.

84.  barză a aduce 3,4''

E limpede, complexul constituie cauza acestui timp absolut anormal.

85. fals pisică 1,0''
86. teamă a avea 1,0''
87. a săruta pe mine 1,2''

Evidențierea puternică a propriului eu în reacția 87 ar putea fi deter‑
minată și de reacția critică 86.

88. incendiu foc 1,2''
89. murdar galben 1,0''
90. ușă închisă 0,8''
91. a alege alegere 1,2''
92. fân iarbă 1,0''
93. calm liniștit 0,8''
94. batjocură sarcasm 1,0'' 
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  95. a dormi a veghea 1,0''
  96. lună mai 1,0''
  97. colorat albastru 1,2''
  98. câine pisică 1,0''
  99. a grăi a vorbi 1,0''
100. cărbune praf 1,0''
101. cumpătat a bea 1,0''
102. cântec (Lied– 
se pronunță la fel ca 
Lid, „pleoapă“) ochi 1,0''
103. a presupune a crede 1,2''
104. durere (Schmerz) inimă (Herz) 0,8''

Subiectul pretinde că i s‑a întipărit bine această rimă, care se produce 
cu un timp relativ scurt.

105. leneș trândav 1,0''
106. poartă vițel („ca vițelul la...“) 1,0'' 
107. a râde a plânge 1,0''
108. cafea a bea 1,0'' 
109. lat îngust 1,0''
110. aer îndesat 1,0''
111. a căra a ridica 1,0''
112. farfurie rotund 0,8''

Reacția 110 este cam surprinzătoare, ca și cum constelația lat–îngust  
ar fi avut un efect deosebit de puternic. Să‑și exercite oare efectul în conti‑
nuare, până la 112?

Următoarele reacții au un caracter pe deplin obiectiv și nici subiectul, 
nici examinatorul n‑au remarcat ceva aparte la ele. Timpii lor nu se ridică 
niciodată peste 1,2''. Drept urmare, putem trece peste ele.

143. sânge roșu 0,6''
144. chirie chirie 1,2''
 doftorie 2,0''
145. prevedere revedere 1,0''
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Reacția 143 (Blutrot) se produce cu mare promptitudine. Este cunos‑
cuta reacție pe care am întâlnit‑o mai devreme la 70 (floareroşu/Blumerot). 
Ea este urmată de un timp mai lung și de o repetare a cuvântului‑stimul, 
singura din tot experimentul. Reacția 145 este de asemenea foarte su‑
perficială, nici măcar nu respectă sensul, ci realizează doar o legătură 
acustico‑motoare.

Următoarele asociații, fiind lipsite de importanță, le las și pe ele la  
o parte.

162. distins nobil 1,2''
163. rafinărie rafinat 0,8''

Subiectul declară că a continuat să aibă accentul afectiv de la distins și 
în momentul reacției următoare. Doamna s‑a aflat anterior în condiții 
materiale mai bune și câteodată resimte această pierdere.

172. a învârti rotund 1,4''

Aici, cauza timpului de reacție mai lung este obscură, dacă nu cumva 
rotund are accentul afectiv presupus mai sus. Subiectul însuși nu are nicio 
explicație.

175. încredere în mine 1,4''

Aici reapare teama față de înstrăinarea soțului, teamă asociată com‑
plexului.

190. a aduce ceva 1,2''
191. han „Barza“ 1,0''

Ce înseamnă ceva se vede în următoarea reacție.
195. oglindă strălucitor 1,4''
198. a pedepsi închisoare 1,4''
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Cei doi timpi de reacție lungi nu pot fi explicați într‑un mod mulțumitor. 
Subiectul declară despre 195 că mai întâi i‑a venit în minte atributul 
„netedă“ (glatt), care s‑a transformat apoi în „strălucitor“ (glänzend). Este 
greu de spus de ce a fost refulat „netedă“.

Despre reacția 198, subiectul n‑a știut să declare altceva decât că a simțit 
o ușoară ezitare. Chiar dacă aici nu suntem în stare să descoperim nimic 
plauzibil, putem fi totuși siguri, conform experiențelor de până acum, că la 
baza reacțiilor se află, de fapt, un complex accentuat afectiv. Așa cum vom 
vedea într‑un exemplu ulterior, nu trebuie să fie deloc ceva actual, ci poate 
fi o reminiscență, aparent de mult dispărută.

199. os pat 1,0''

Cf. afirmația făcută la 72 în legătură cu această reacție. În acest caz este 
interesant mai ales faptul că subiectul n‑are habar despre semnificația aces‑
tei asociații. Mai pot fi menționate:

164. a iubi credincios 1,0''
167. poliță falsă 1,0''
181. datorie credincios 0,8''
187. șarpe fals 0,8''

La reacția 45, fals are 1,0'', apoi urmează reacția credincios cu 1,4''. 
Aceste cuvinte, pentru care subiectul are în mod evident o predilecție, par 
să se ivească treptat, scurtând timpul de reacție.39 Interesant e de asemenea 
faptul că, din câte se pare, astfel de cuvinte, care suplinesc complexul, au 
tendința de a apărea stereotip chiar și în locurile unde nu mai respectă în 
întregime sensul. Deși nu este cazul aici, am demonstrat acest lucru la un 
moment dat cu ocazia investigației noastre precedente.

Analiza reacțiilor acestui subiect a arătat că, exceptând câteva 
dintre reacțiile citate, timpii de peste 1,2'' pot fi explicați în două mo‑
duri prin influența unui complex accentuat afectiv:

39 Într‑un astfel de caz ar fi de dorit o măsurare mai precisă a timpului.
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1. Asociația în cadrul căreia este trezit complexul are un timp de 
reacție prea lung.

2. Asociația care urmează imediat după cea care trezește com‑
plexul are un timp de reacție prelungit, din cauza persistenței accen‑
tului afectiv.

În afara celor cu un timp de reacție lung, alte numeroase asociații 
conțin de asemenea constelații ale complexului. În general, reacțiile 
cu un accent afectiv puternic și cu trimitere clară la un complex au 
timpi de reacție mai lungi. Un comportament legic referitor la con‑
ști entizarea semnificației asociației a putut fi constatat cel mult în 
faptul că doar un accent afectiv diferențiat și foarte puternic sau o 
expresie foarte caracteristică a reacției au condus la conștientizarea 
complexului. Între reacțiile de mai sus, aceasta s‑a întâmplat o sin‑
gură dată, în cazul lui barză–a aduce. În toate celelalte reacții, accen‑
tul afectiv sau expresia deosebită a reacției n‑au constituit decât 
indicii pentru recunoașterea ulterioară a complexului.

Pe moment, a fost conștientizat în reacție numai un fragment 
mai mult sau mai puțin reprezentativ pentru complexul subiacent. 
Din acest comportament reiese cu evidență cât de redusă este impor‑
tanța conștiinței pentru activitatea asociativă.

Toată gândirea și toată acțiunea noastră, de care suntem conști‑
enți în mod preponderent, se compun în realitate din aceste mici 
fragmente, care, în totalitatea lor, sunt determinate cu o precizie 
infinită prin nenumărate elemente situate complet în afara conști‑
inței. Conștiința Eului nostru are impresia că procesul asociativ este 
opera sa, subordonată judecății sale, voinței libere și atenției; în 
realitate însă, după cum o arată cât se poate de bine experimentul 
nostru, conștiința Eului nu este decât o marionetă care dansează pe 
scena unui mecanism automat ascuns.40

Analiza acestui experiment ne arată influența pe care o are un 
complex asupra activității asociative. Deși, așa cum se spune de 
obicei, asociația se subordonează, de fapt, judecății libere și subiectul 

40 De aici se poate deduce și faptul că aceia care pun semnul egalității între 
„psihic“ (Psyche) și „conștiință“ (Bewußtsein) vin cu o abordare reducționistă, 
în maniera pars pro toto.
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poate spune ce vrea, el nu spune totuși ce vrea, ci e constrâns să 
divulge acele lucruri pe care consideră că le poate ascunde foarte 
bine. Ca atare, reacțiile lui nu sunt niște idei spontane, oarecum 
libere, ci doar „acțiuni simptomatice“ (Freud)41, dirijate de un fac‑
tor psihic ce se comportă ca o entitate autonomă. Complexul accen‑
tuat afectiv, expulzat momentan din conștiință, exercită o influență 
care reușește mereu să concureze cu intențiile complexului Eului;  
în ciuda atitudinii respingătoare și represive a complexului Eului, 
această influență produce reacții subiective deconspiratoare și scoate 
la lumină asociații despre a căror semnificație complexul Eului nu 
știe nimic. Astfel întâlnim la subiectul nostru o serie de secrete 
intime divulgate în asociații, și anume este vorba nu doar despre 
complexele de reprezentări actuale, ci în genere despre cele mai im‑
portante pentru individ, acele complexe de reprezentări care cons‑
tituie izvorul de bucurie și suferință al personalității respective. 
Constatăm că actualmente, cel mai puternic complex psihic îl repre‑
zintă graviditatea, în jurul căreia se învârt sentimentul de așteptare 
plină de temeri și dragostea față de soț, asociată cu o ușoară în‑
grijorare provocată de gelozie. Acest complex, încă actual, este de 
natură erotică și, ca atare, se situează, bineînțeles, în prim‑plan. La 
el se pot referi, cu siguranță, nu mai puțin de 18% dintre asociații.42 
Pe lângă acesta se găsesc și alte complexe, a căror intensitate scade 
însă semnificativ: pierderea bunăstării de altădată, câteva defecte 
resimțite ca neplăcute (incapacitatea de a cânta, de a înota și de a 
găti) și, în sfârșit, un complex erotic din tinerețea rămasă cu mulți 
ani în urmă, complex demonstrabil printr‑o singură asociație. (Din 
păcate, a trebuit să renunț la împărtășirea asociației respective din 
considerente personale referitoare la subiect.) Media probabilă a 
acestui subiect se cifrează la 1,0''. 30,5% dintre timpi depășesc această 
medie. 20,5% dintre timpi sunt de 1,2''. 32% dintre aceștia pot fi 
explicați printr‑o influență evidentă a complexului. 6% dintre timpi 
sunt de 1,4'', iar 75% sunt condiționați, cu siguranță, de complex.  

41 Psihopatologia vieții cotidiene.
42 În vreme ce la celelalte complexe se pot referi, cu siguranță, doar 4%.
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3% dintre timpi depășesc 1,4'', cu toții având la bază o influență certă 
a complexului.

Subiectul 2 este un domn instruit, de vârstă medie. Tipul de 
reacție este obiectiv superficial, similar cu cel al subiectului 1. De 
aceea, când voi comunica asociațiile sale, mă voi limita mai mult la 
reacțiile critice. Subiectul este medic și participă adesea la experi‑
mentele noastre, pe care le urmărește cu interes. Media probabilă  
a experimentului citat se cifrează la 1,2''.

1. cap parte 1,4''
2. verde albastru 1,0''
3. apă a curăța 2,6''

Cuvântul‑stimul a trezit numaidecât un accent afectiv neplăcut, care 
amintea de o problemă sexuală; alături de sentimentul unei inhibiții. Ime‑
diat după reacție a apărut recunoașterea clară a faptului că apa fusese 
înțeleasă în sensul de urină.

4. a înțepa a bate 1,0''
5. înger pur 1,0''
6. lung mare 1,2''
7. corabie mare43 1,0''

Aici se găsește o perseverație clară. Odată cu mare de la reacția 6 a 
apărut pentru prima dată un accent afectiv sexual evident, apoi a urmat cea 
de‑a doua reacție și imediat după aceea a survenit recunoașterea clară a 
cauzei. Este vorba despre o reminiscență: subiectul auzise de la noi că 
anumite bolnave asociază frecvent aluzii sexuale cuvântului lung.

  8. a ara a răsturna brazda 1,0''
  9. lână oaie 1,2''
10. prietenos ăcupat — ocupat44 1,2''
11. masă cămașă 0,8''

43 [Ca adjectiv - n.t.]
44 [În germană: tötig/tätig. De fapt, cuvântul tötig (derivat, probabil, din tot = 

mort) este inexistent; el provine în mod categoric dintr‑o greșeală de vorbire 
prin contaminare cu tätig, care înseamnă „ocupat“ - n.t.]
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Reacția 10 este perturbată în mod evident. Aici a avut loc o greșeală de 
vorbire. Subiectul s‑a corectat imediat cu ocupat. Totodată a simțit vag un 
accent afectiv neplăcut, care a durat, ca un fel de neliniște interioară, și în 
timpul reacției următoare. De aici, rima nejustificată de la 11. Prietenos–ocu
pat este o asociație surprinzătoare și nu poate fi explicată nicidecum de 
subiect. El are impresia că în cazul greșelii de vorbire „ăcupat“ reacția ar fi 
trebuit să sune, de fapt, „rău“. Dar și această reacție i se pare de neînțeles. 
(Vezi explicația probabilă la 86.)

15. lujer lung 1,2'' 
16. a dansa a lansa 1,8''
17. lac mare45 1,2''

La reacția 15 revin conotația sexuală de la lung și, aproape simultan, 
reminiscența raportată mai sus. Reacția 16 este puternic condiționată so‑
nor și are un timp anormal de lung. Accentul sexual de la reacția 15 a per‑
sistat într‑un amestec neplăcut, readucând și la 17 asociația anterioară  
lung–mare.

18. bolnav sărac 1,2''
19. mândrie geometrie 1,6''

Sărac este însoțit de un ușor accent afectiv neplăcut, fără a exista însă 
vreo reprezentare precisă. Mândrie este resimțit și mai neplăcut, adăugân‑
du‑se un sentiment de respingere și inhibiție. Rima lipsită de sens și timpul 
lung au o dublă determinare. Subiectul are o poveste pecuniară neplăcută, 
care‑l chinuiește de mai multă vreme; mândria i‑a fost reproșată adesea, 
mai ales odinioară. Acest reproș se întâlnește cu problema banilor într‑un 
contrast deosebit de penibil. Reprezentarea clară a acestor legături a sur‑
venit, firește, abia după producerea reacției.

20. a găti bine 1,0''
21. oaie a o face (de) 1,4''

45 [Ca adjectiv - n.t.]
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Asociația „a o face de oaie“ are un accent neplăcut și este raportată de 
către subiect la povestea pecuniară, dar apare imediat și reminiscența unui 
complex erotic puternic accentuat neplăcut, produs cu mai mulți ani în urmă.

24. a înota bine 1,2''
25. călătorie vesel 1,6''

Numeroase reminiscențe neclare din timpul călătoriilor, cu un accent 
preponderent plăcut.

26. albastru lac 1,2''
27. pâine zilnic 2,0''

Cuvântul pâine trezește un ușor sentiment neplăcut; se impune o 
impresie de tipul lui „sărac“, însoțită de sentimentul unei inhibiții. Ulterior, 
reiese că este o referire evidentă la povestea pecuniară. 

28. a amenința rău 1,4''

Un accent foarte neplăcut; ulterior, amintirea complexului erotic men‑
ționat, legat de un sentiment de vinovăție. 

29. lampă abajur 1,2''
30. bogat sărac 1,4''

Sărac are din nou un accent neplăcut și trezește mai târziu aceeași 
reminiscență a poveștii pecuniare.

31. copac tulpină 1,2''
32. a cânta a încânta 1,8''

Copac retrezește accentul sexual de la lung, din aceleași motive ca mai 
sus; în plus, sentimentul de neplăcere; de aici se trag probabil rima și timpul 
de reacție lung de la 32.
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33. milă săracime 1,4''
34. galben mult 1,2''

Sărăcime retrezește complexul pecuniar, cu un accent afectiv cores‑
punzător, foarte clar de această dată. Galben (gelb) este asimilat imediat cu 
„bani“ (Geld), deși cuvântul‑stimul a fost perceput corect. Complexul pe‑
cuniar anticipează complexul Eului, cu reacția deconspiratoare mult.

36. a juca fotbal 1,2''
37. sare lumânare 1,4''

Asociația a juca–fotbal, care în sine nu ridică nicio suspiciune,  
a adoptat accentul afectiv erotic de îndată ce cuvântul „fotbal“ a dus cu 
gândul la „bal“, adică „seară dansantă“. Astfel a ieșit din nou la iveală com‑
plexul erotic; așa se explică rima din asociația următoare, cu un timpul ei 
de reacție lung. Pesemne că nu e nevoie să mai adaug că în momentul 
reacției, procesul psihic deja expus aici nu exista, firește, în conștiință, fiind 
suplinit în ea doar de niște sentimente trecătoare. Trezirea reprezentărilor 
aferente se produce, de regulă, abia după aceea, grație atenției îndreptate în 
mod special către accentele afective care le țineau locul. 

38. piperat săra‑at46 1,2''

A‑ul dublat din „săra‑at“ vine din pronunția care ezită spre finalul 
cuvântului, lăsând impresia că ar fi putut urma rostirea cuvântului „sărac“, 
chiar dacă în cele din urmă a ieșit verbul „sărat“. Recent, complexul 
pecuniar al subiectului intrase într‑un stadiu mai acut.

39. obicei nărav 1,8''

Sentiment de ezitare; un accent asemănător unui ușor sentiment de 
vinovăție cade pe nărav. Este tot complexul erotic.

46 Adaptare. În original, la neu (nou) se asociază ālt (vechi), pronunțat cu un  
a lung, ca în cazul pronunției lui arm (sărac). (N.red.)
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40. a călări a călători 1,4''
41. perete loc 1,8''
42. prost inabil 2,0''

Reacția 41 este total inexplicabilă pentru subiect; sentimentul că ar 
urma să spună: „nu e loc sub soare“. La reacția 42, un accent foarte penibil 
trimite imediat la complexul pecuniar, având conștiința clară că a călători 
este deja condiționat de complex, deși accentul afectiv specific complexului 
iese limpede la iveală abia la reacția 42. Reacția loc aparține, așadar, 
complexului pecuniar mai mult decât cuvântului‑stimul perete. Reacția 42 
lasă să răsune cumva și complexul erotic.

43. caiet carte 1,4''
44. a disprețui a prețui 1,2''
45. dinți bani 1,4''

A prețui pare să fi nimerit din plin complexul pecuniar, pentru că, în 
ciuda unei percepții corecte, dinți a fost asimilat cu arginți; de aici, bani.  
Și în acest caz complexul pecuniar apare mai iute decât complexul Eului.

46. corect incorect 1,2''
47. popor sărac 1,8''

Și aici complexul pecuniar are un timp lung.

60. a nimeri arcaș 1,2''
61. lege nelegiuit 4,8''

La reacția 61, un inexplicabil sentiment de inhibiție, care pur și simplu 
împiedică pentru mult timp apariția unei reacții; în fine, avem o reacție 
lipsită de sens, foarte perturbată, care ar trebui să exprime un fel de defen‑
sivă. După aceea, o întreagă serie de reminiscențe penibile ale unor acțiuni 
care nu corespundeau legilor morale; printre ele, și complexul erotic.
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Și reacția următoare:

62. drag bun 2,0''

se află încă în totalitate sub influența acestei amintiri privitoare la întreaga 
imoralitate din trecut.

69. parte parte a corpului 1,8''

Aici reapare constelația sexuală de la reacțiile 6 și 15.

76. a spăla jeg 1,6''

Un ușor sentiment de vină și căință. După aceea, complexul erotic. 
Referitor la acest termen peiorativ, cf. reacția 90.

78. vrac sărățele 2,0''

Mai întâi, sentimentul că ar urma să spună „sărac“, dar apoi, reacția 
determinată de asociația 38: piperat–sărat. Firește, reacția se produce fără a 
avea câtuși de puțin conștiința acestei constelații. Vrac a nimerit din nou 
complexul pecuniar. Se vede cum acest complex scoate la suprafață, cu orice 
ocazie, propria reacție: sărac.

79. fericire nefericire 1,4''

este constelată de reacția precedentă.

80. a povesti mamă 1,2''
81. bună‑cuviință necuviincios 3,6''
82. mic mic la suflet 1,8''

Reacția 80 se produce absolut plat, fără vreun accent afectiv deose‑
bit. În schimb, la bunăcuviință apare imediat o inhibiție, odată cu 
un sentiment neplăcut, care persistă în mod clar și în timpul reacției 
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următoare. Pe urmă survine numaidecât amintirea unor scene diverse 
din copilărie, clar constelate de reacția mamă. Este vorba despre câteva 
momente impresionante, când mama a confirmat cu justificată furie că 
băiatul nu e cuviincios și nici nu va fi vreodată. O scenă este extrem de clară: 
ea s‑a petrecut odată, la pubertate, când subiectul s‑a purtat grobian și 
necuviincios cu o doamnă. Această reminiscență scoate din nou la supra‑
față complexul erotic, de îndată ce subiectul are să‑și reproșeze și el ceva 
asemănător. Așadar, acest complex ar putea fi ceea ce a stat ascuns în spa‑
tele unui timp foarte lung și al diferitelor amintiri‑ecran (Freud).

86. fals rău 1,4''

Aici, reacția rău revine deja pentru a treia oară. (Ea se repetă de șase ori 
în cursul experimentului, iar bun de cinci ori.) „Rău“ poartă cu sine, în‑
totdeauna, sentimentul vinovăției, care este specific complexului erotic. 
După cum se vede, acest cuvânt (împreună cu „bun“) are o tendință ascen‑
dentă, ca și „sărac“ pentru complexul pecuniar. (Sărac apare de patru ori în 
mod manifest și de trei ori este prezent în formă refulată.) Pentru prima 
dată, rău a survenit la reacția 10, dar acolo a fost refulat în mod evident, 
întrucât în viața afectivă actuală a subiectului există inhibiții puternice în 
fața complexului erotic.

89. incendiu (Brand)  mare (Meer)47 1,8''

Cuvântul‑stimul Brand („incendiu“) este perceput corect, însă se 
transformă imediat în Brandung („izbire a valurilor de stânci“), apoi,  
după ceva timp, este asociat cu marea. Așadar, incendiu a fost asimilat. 
Asociația precedentă nu conține nicio constelație pentru această asimilare. 
Incendiu are însă un accent neplăcut și i se asociază imediat sensul de 
alcoolism acut, iar odată cu el, reminiscența unei astfel de stări, care e în‑
soțită de sentimente foarte penibile. De această dată, complexul Eului a 
anticipat reminiscența veche, dar încă trează, și a asimilat cuvântul‑stimul 
într‑un sens adecvat lui, mascând astfel amintirea penibilă, respectiv 

47 [Ca substantiv - n.t.]
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ascunzându‑se de el însuși. Acest mecanism („cenzură“ în sensul lui Freud)48 
joacă un rol cu totul proeminent în cazul isteriei. În cazul respectiv nu este 
vorba despre o funcție a conștiinței, fapt ce trebuie accentuat în mod expres, 
ci despre o reglare automată a ceea ce poate sau nu să apară în conștiință.

90. murdar jegos 1,4''

Expresia vulgară a reacției este determinată de sentimentul de dezgust 
moral asociat cu complexul erotic.

91. ușă a arăta 1,4''

În expresia ei negativă, de respingere, această reacție este determinată și 
ea de același sentiment.

92. a alege maire („primar“, în franceză) 2,2''

Odată cu a alege (wäheln), se descoperă un nou complex. Este vorba 
despre speranța într‑o avansare, în „ceva mai mult“ („ein Mehr“) în diverse 
privințe. E totodată speranța într‑un post de conducere, pentru a nu mai fi 
subordonat. Determinația maire nu este, deci, pur sonoră49, ci și abstractă, 
dar într‑o formă simbolică. Reacția corectă ar fi fost „director“. Însă acest 
cuvânt este asociat dorinței secrete și, de aceea, asupra lui planează inhibiția 
care refulează întreaga dorință. Așadar, în locul reacției corecte apare o 
reprezentare asociată, care este determinată exterior de cuvintele „mai 
mult“ (mehr), caracteristice, la rândul lor, pentru dispoziția de moment. 
Acest proces are o mare asemănare cu vorbirea „în dodii“ a istericilor, 
întâlnită în sindromul Ganser50, sau poate și mai mult cu „asocierile aiuri‑
toare“ ce survin în dementia praecox, care recurge în mod special la astfel 
de metafore simbolice. Fenomene analoage se găsesc relativ frecvent în viața 
cotidiană. Mă refer la automatismele lexicale și melodice. O cunoștință mi‑a 

48 Interpretarea viselor.
49 [Wählen, maire şi Mehr se pronunță cu acelaşi e lung — n.red.]
50 Riklin, Zur Psychologie hysterischer Dämmerzustände und des Ganser’schen 

Symptoms, pp. 185 ș.u.
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furnizat un exemplu nostim: ea mi‑a povestit că de câteva zile îi stă mereu 
pe buze cuvântul Taganrog, fără să aibă idee de unde provine acesta. Am 
întrebat‑o pe doamna respectivă despre evenimentele accentuate afectiv și 
despre dorințele refulate din trecutul ei recent. După o oarecare ezitare,  
ea mi‑a povestit că își dorea foarte mult un capot (Morgenrock), dar soțul ei 
nu s‑a arătat interesat de acesta. Între Morgenrock — Taganrog51 se vede 
o parțială înrudire sonoră și de sens. Determinația formei cu sonorități ru‑
sești provine din faptul că doamna cunoscuse cam în aceeași perioadă o 
personalitate din orașul Taganrog.52 O mulțime de legături absolut asemă‑
nătoare poate fi demonstrată cu ușurință dacă ne dăm osteneala să ajun‑
gem la originea tuturor melodiilor pe care le‑am fredonat noi înșine sau cei 
din jurul nostru. Un coleg care o zărise în treacăt, în timpul vizitei, pe o 
în grijitoare despre care se spunea că este gravidă, s‑a surprins după câteva 
clipe fredonând încet pentru sine bucăți dintr‑o baladă populară: „Erau  
doi copii de regi, ce tare mult se îndrăgeau…“ Timp în care se ocupase pe 
deplin conștient de un cu totul alt lucru. Un alt coleg mi‑a dezvăluit  
prin automatismele lui melodice succesive deznodământul trist al unui 
complex erotic.

Din aceste exemple se vede cât de aproximative sunt procesele mentale 
lipsite de o atenție conștientă. Fiecare asociație apărută în conștiință trezește 
oarecum un ecou de similitudini și analogii, ecou care se pierde treptat, pe 
măsură ce parcurge toate stadiile acestora, pornind de la asemănarea se‑
mantică, trecând prin asemănarea imaginilor și ajungând până la cea mai 
banală asemănare sonoră. Cele mai bune exemple ni le furnizează visele.

95. batjocură sarcasm 1,4''
99. câine mort 1,6''

Această reacție trezește uimirea subiectului. El nu înțelege cum a ajuns 
la această asociație neobișnuită. Timpul cam lung ne face să presupunem 
un accent afectiv despre care el spune mai întâi că este indefinit, iar apoi că 

51 [Taganrog este un port la Marea Azov. Conține grupul sonor Tag („zi“), asociat 
aici cu Morgen („dimineață“) — n.t.]

52 Un automatism lexical asemănător (Bunau–Varilla) se găsește într‑un raport al 
lui Jung și Riklin [vezi paragr. 451 din prezentul volum].
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e „dureros“. Odată cu cuvântul‑cheie „dureros“, apare o amintire clară; ea 
datează de peste 20 de ani: subiectul a fost nevoit să ceară împușcarea unui 
câine drag, iar această pierdere „l‑a durut“ mult timp după aceea.

102. cumpătat necumpătat 1,6''

În cazul acestei reacții superficiale, timpul cam lung se explică prin 
relația ei cu 89. incendiu. 

104. a presupune a crede 2,0''

A presupune este un cuvânt‑stimul delicat și există doar puține persoa ne 
care nu se simt afectate de el. Aici a fost atins mai ales complexul erotic.

105. durere (Schmerz) sarcasm 1,2''
108. a râde a flecări (schwatzen) 2,8''

Acest sch de la schwatzen a fost pronunțat foarte lung. Pentru un mo‑
ment apăruse clar mai întâi reacția neexprimată „dureri“ (Schmerzen); așa 
se explică acest timp lung. În mod involuntar, Schmerzen a fost reprimat nu‑
maidecât. Accentul afectiv avea o notă de întristare. Subiectul declară că are 
o sensibilitate aproape bolnăvicioasă față de batjocură. 95. batjocură–sar
casm, 105. durere–sarcasm, 108. a râde–„dureri“ se află acum într‑o strânsă 
legătură. Pe de o parte, determinația a flecări este o aliterație, iar pe de alta, 
o înrudire semantică: über einen schwatzen = „a bârfi pe cineva“. 

120. a crea a acționa 2,0''

Aici este complexul vieții profesionale, care prelungește timpul de 
reacție.

127. rășină (Harz) copac (Baum) 2,0''

Mai întâi, a apărut senzația unei asocieri care suna hartarm („dur“–
„sărac“), moment în care aproape că a fost pronunțat adjectivul arm 
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(„sărac“). Așadar, tot o integrare în complexul pecuniar. De aceea, și reacția 
următoare:

128. a se trezi trezie 1,6''

este încă foarte superficială, în condițiile unui timp relativ lung.

130. prost rău 0,8''
131. valiză portar 0,8''

Valiză capătă imediat sensul de „geantă pentru bani“, în care subiectul 
obișnuiește să „poarte“ banii. Reacția portar este total lipsită de sens și a 
trezit la început uimirea subiectului, până când și‑a amintit ce semnificație 
are cuvântul valiză. Portar îl ascunde pe poartă, deci asocierea aparține tot 
complexului pecuniar refulat.

148. uitat uitare 2,0''
149. tobă luptă 1,2''
150. liber libertate 1,2''
151. căruță (Wagen) cetate (Burg) 3,0''

Reacția 148 are un accent foarte neplăcut, la 149 și 150 nu se observă 
nimic deosebit, iar la reacția 151 există o puternică inhibiție inexplicabilă.

Uitat trezește amintirea unui eveniment petrecut cu mulți ani în urmă, 
despărțirea de un prieten infidel. Reacția 149 are ca subtext liedul despre 
„tovarășul de încredere“ (Der treue Kamerad):

Toba ne chema la luptă,
Iar el mărșăluia în drept cu mine…
Reacția 150 indică despărțirea. Cuvântul‑stimul căruță (151) pare să fi 

fost asimilat însă cu dificultate, completarea cetate (Burg) este ciudată, dar 
devine inteligibilă când subiectul declară că localitatea în care și‑a dat seama 
pentru prima oară de ipocrizia prietenului său se chema „Augsburg“. De 
toate aceste informații nu a fost conștient în momentul reacției. Doar la reac‑
ția 148, complexul a fost suplinit de un sentiment neplăcut la început, însă 
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greu de definit mai precis. Conexiunea seriei a fost recunoscută abia 
ulterior.

153. obrăznicie blestemat 2,0''
154. rapid rapiditate 0,6''

Reacția 153 ține încă de dispoziția sufletească avută în timpul reacțiilor 
de mai sus (a căror analiză, nota bene, a fost întreprinsă abia după termi‑
narea întregului experiment). Este furia provocată de obrăznicia falsului 
prieten. Accentul afectiv puternic pare să se fi extins până la reacția 154.

167. schimbare a timpului 1,8''

Cuvântul‑stimul a nimerit din nou complexul pecuniar (Wechsel în‑
seamnă și „schimbare“, dar și „poliță“); așa se explică timpul de reacție lung.

184. surd (taub) a zbura 2,6''

Subiectul a asimilat taub („surd“) cu Taube („porumbel“), deși înțelesese 
corect cuvântul‑stimul. (Subiectul cunoaște în general formularul cu 
cuvinte‑stimul și a făcut el însuși de câteva ori experimente pe baza aces‑
tuia.) Timpul de reacție este foarte lung. Surd dă peste un mic complex de 
teamă. Subiectul are o inflamație a trompei lui Eustachio, afecțiune ce a 
recidivat deja de mai multe ori și în urma căreia capacitatea auditivă a unei 
urechi s‑a diminuat întru câtva. Adesea, legat de acest fapt, subiectul are 
temeri exagerate că va surzi complet. Așadar, surd are un accent prea ne‑
plăcut și, de aceea, a fost refulat rapid.

190. a aduce bani 1,2''
191. han a purta 2,2''

Ultima reacție este lipsită de sens, dar se explică pe baza perseverației 
complexului pecuniar trezit de a aduce.
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195. oglindă suflet 1,8''
196. plin de jeg 1,4''
197. intelect bun 1,6''
198. a pedepsi pentru ceva rău 2,2''
200. frumos bun 1,6''

Dintr‑un motiv necunoscut, reacția 195 este grevată de o inhibiție.  
E posibil ca oglinda sufletului să fi avut deja accentul etic al reacțiilor urmă‑
toare. La plin, reacția este clară, fără discuție: sufletul este plin de jeg. For‑
mularea vulgară exprimă din nou dezgustul constatat anterior (reacția 90). 
Următorul bun nu are o legătură prea strânsă cu cuvântul‑stimul și se repetă 
cu proxima ocazie (200). El suplinește totodată complexul erotic. Reacția 
198 a fost constelată în mod evident de complex.

În opoziție cu subiectul precedent, aici întâlnim o întreagă serie 
de complexe accentuate afectiv, puțin sau deloc legate între ele. În 
vreme ce la subiectul 1, de sex feminin, complexul sexual (gravidi‑
tatea), cu toate ramificațiile sale (spaima, gelozia etc.), domină pe 
scară largă, la subiectul 2, de sex masculin, complexele sexuale joacă 
un rol mai puțin important. Din considerente personale legate de 
subiect, n‑am putut raporta toate reacțiile. Dar s‑au demonstrat cu 
ușurință următoarele aspecte:

1. complexele sexuale: un complex erotic din trecut, deja închis, 
manifestat aproape exclusiv grație unor constelații afective etice 
(dezgustul, căința). — Un complex erotic actual, manifestat doar 
grație unor constelații afective erotice (neraportate). — Cel puțin trei 
reprezentări accentuate sexual, independente unele de altele;

2. complexul pecuniar;
3. ambiția, cu cel puțin patru complexe secundare de amintiri;
4. sensibilitatea personală, cu cel puțin trei complexe secundare 

de amintiri;
5. prietenia;
6. două reminiscențe accentuate afectiv, independente între ele 

(câinele mort, surzenia).

612
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Prin urmare, avem vreo zece complexe, oarecum independente 
unele de altele, atinse în cursul experimentului. Subiectul 2 este cu 
câțiva ani mai în vârstă decât subiectul 1; la acesta din urmă, așa cum 
am menționat, 18% dintre asociații trebuie raportate la complexul 
sexual, în timp ce numai 4% revin altor constelații accentuate afectiv. 
La subiectul 2, în schimb, 53% dintre asociații se pot referi la in‑
fluența complexelor. Acest număr mare de constelații ale com plexu‑
lui nu înseamnă doar că analiza a fost dusă mai departe sau că 
subiectul 2 a oferit informații mai bune decât subiectul 1, ci și că tre‑
buie să recunoaștem obiectiv că emotivitatea subiectului 2 a fost mai 
mare (cel puțin în momentul experimentului). Ne dăm seama de 
acest lucru după reacțiile perturbate în mod repetat și după asi‑
milările și refulările surprinzătoare.53

Dintre cele 53% constelații ale complexului pe care le‑am men‑
ționat, complexului sexual propriu‑zis, și anume complexului erotic 
actual, îi revin numai 10%, complexului pecuniar 11,5%, ambiției 
2,5%, sen si bilității personale 4,5%, ruperii prieteniei 3%, com‑
plexului erotic deja închis, dar care a mai fost constelat numai de 
sentimentele de dezgust și de căință, îi revin 9%, iar celor șase mici 
complexe de reprezentări accentuate afectiv, mai mult sau mai puțin 
separate, le revin 12,5%. La subiectul de sex masculin, complexul 
sexual pro priu‑zis apare, așadar, în plan secundar, alături de multe 
alte con stelații (10/43).

Încă și mai mult decât precedentul caz, acesta ne arată câte ele‑
mente individuale conțin asociațiile. Experimentul ne furnizează 
informații privitoare la o întreagă serie de conținuturi psihice extrem 
de importante ale subiectului: el realizează într‑o anumită măsură o 
secțiune transversală prin personalitatea lui actuală considerată din 
perspectivă psihologică.

Subiectul 3 este un domn instruit, mai tânăr. Aici mă limitez nu‑
mai la asociațiile critice și raportez acest caz, la drept vorbind, mai 
mult pentru a scoate în evidență și la un alt subiect ceea ce a rezultat, 

53 Cf. și „caracteristicile complexului“ din studiul nostru precedent [paragr. 417].
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în principiu, în cele două cazuri precedente. Media probabilă a 
acestui subiect se cifrează la 1,6''.

1. cap gât 1,2''
2. verde șoarece 0,8''
3. apă verde 1,0''

Această serie surprinde prin reacția specifică şoarece (Maus) și prin 
perseverația lui verde. Gât (Hals) este o reminiscență din ziua anterioară 
experimentului, pentru că subiectul văzuse într‑un cinematograf scene cu 
ghilotinarea Mariei Antoaneta. Subiectul nu este sigur de unde provine 
reacția Maus și are impresia că este vorba doar despre o greșeală de vorbire; 
el presupune că a vrut să spună Hals („gât“) sau Haus („casă“).

4. a înțepa a se duela 1,2''
5. înger casă 1,6''

Aici revine, cu un timp de reacție lung, reacția casă, presupusă la aso‑
ciația 2, dar revine și amintirea. Odinioară, bunicul subiectului cânta adesea 
cântecul „Un înger străbate domol toate ținuturile…“. La fel de frecvent 
cânta și „Căsuța mea înconjurată de verdeață…“ De aceste cântece se leagă 
o serie de reprezentări accentuate afectiv, doar unele având un accent afectiv 
plăcut. Așa se explică acum perseverația lui verde și greșeala de vorbire 
şoarece (când Maus a înlocuit cuvântul Haus).

13. stat biserică 1,8''

Reacția se produce ezitant, căci biserica suplinește marele complex al 
unei religiozități destul de puternice.

16. a dansa nu 1,8''

Reacția vrea să zică, de fapt, „eu nu știu să dansez“; de ea se leagă un 
sentiment foarte neplăcut, deoarece subiectul a trăit o dezamăgire amo‑
roasă, de care a fost scutit un prieten care știe să danseze bine.



Cercetări experimentale

334

18. bolnav nu 1,6''

Subiectul raportează din nou la sine acest cuvânt‑stimul: el nu s‑a 
îmbolnăvit din disperarea că relația lui s‑a sfârșit prost.

22. rău prietenos 1,8''
23. ac lac 1,2''

Rău a trezit sentimentul animozității geloziei, resimțit de subiect față de 
un anumit rival. Următoarea asociație sonoră este condiționată, la rândul 
ei, de perseverația accentului afectiv.

30. bogat destul 2,8''
31. copac rămuriș 1,6''

Reacția 30 se referă la partida ratată; așa se explică timpul de reacție 
lung. Următoarea reacție e tot destul de lungă și are un caracter cam afectat 
și căutat; totodată, are un accent cam ironic în ceea ce‑l privește pe subiect, 
lucru valabil și pentru reacțiile următoare.

32. a cânta drăguț 1,4''
33. milă absolut, nu 1,8''

Ceea ce vrea să însemne că nu merită absolut nicio milă; căci fiecare își 
făurește singur soarta.

44. a disprețui indivizi 5,0''
47. popor religie 1,6''
48. a puți dezgustător 1,0''
50. nedrept oribil 1,8''

La reacția 44, prin indivizi sunt avuți în vedere evreii. Doamna la care 
se gândea subiectul este evreică. Reacția popor retrezește reprezentarea 
evreilor, care este refulată însă. În locul ei, apare religie, pentru că subiectul, 
având atașamente religioase, și‑a făcut scrupule din pricina religiei iubitei. 
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Următoarele predicate, puternic accentuate afectiv, se referă, de fapt, la 
complexul respectiv, iar nu la cuvintele‑stimul care îl provoacă. (La fel ca  
la subiectul 2, unde forma vulgară a reacțiilor trăda de asemenea afectul.)

54. alb zăpadă 1,8''

Sentimentul de „a fi terminat“ sau de „moarte“; se referă la complexul 
erotic.

61. lege absolut 1,4''

Aici reapare reacția de la 33 și exprimă același sentiment ca acolo: adică 
legea că așa trebuie să fie.

62. drag frumos 1,2''
66. masiv fin 1,2''

Ambele reacții au un accent ironic și se referă la complex.

74. sălbatic animal 1,8''

Sălbatic (wild, în dialect, înseamnă „rău“) este raportat de subiect la 
sine, din cauza complexului.

75. familie casă 1,0''

Cuvântul casă pare a suplini complexul tuturor amintirilor familiale.  
(Și la a găti — casă.) Aici, el apare cu un timp de reacție relativ scurt.

79. noroc joc 1,8''

se referă clar la complexul erotic.

80. a povesti talk 1,6''



Cercetări experimentale

336

Reacția este în engleză. Am văzut deja că reacțiile franțuzești sunt sus‑
pecte; tot la complex se referă și cea în engleză. Mai întâi, subiectul a vrut 
să‑i spună fratelui său din America povestea dezamăgirii sale, dar apoi a 
renun țat la această intenție. Forma în engleză a fost determinată de acest fapt.

83. frate sister 2,0''

Din nou, o expresie în engleză, cu un timp de reacție lung! Probabil că 
frate a retrezit în subconștient reprezentarea reacției anterioare. Sister apare 
fiindcă pe atunci sora subiectului intenționa să plece la un pension fran‑
țuzesc, cam așa cum fratele plecase cu ceva timp în urmă în America. Această 
analogie s‑a condensat în sister.

88. a săruta absolut 1,6''

Absolut este cuvântul care suplinește complexul erotic.

91. ușă șoarece (Maus) 1,6''

Greșeala de vorbire de la reacția 2 reapare, probabil, pentru a masca 
termenul „casă“ (Haus), care suplinește complexul.

92. a alege Kaposi 

La drept vorbind, pentru moment se ivise, ca reacție, cuvântul de 
sorginte franceză „caprice“, însă el a fost suprimat imediat de o inhibiție, 
transformându‑se în Kaposi. Alegerea acelei doamne era de fapt un caprice. 
Kaposi nu constituie decât o asemănare sonoră și este constelată de  
o convorbire în care a fost menționat Kaposi54, convorbire ce a avut loc cu 
câteva zile înainte de experiment.

105. durere a săruta 1,0''
106. leneș scroafă 1,4''

54 [Moritz Kaposi, renumit dermatolog vienez, 1837–1902.]
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Expresia vulgară a ultimei reacții se bazează pe accentul afectiv de furie, 
care persistă de la reacția 105.

115. intenție (Absicht) a săruta 1,8''

În limba germană, Absicht a fost asimilat imediat cu absolut, care supli‑
nește complexul, reacționându‑se la el în concordanță cu sensul cuvân‑
tului‑stimul.

125. scop absolut niciunul 1,2''
126. fierbinte da 2,2''
134. demn idiot 2,0''
135. pericol cu plăcere 1,4''
136. sus nu, jos 2,8''
140. a amesteca sânge 2,0''
143. sânge a amesteca 1,4''

Toate aceste reacții sunt constelate clar — într‑un mod mai mult sau mai 
puțin obiectiv — de complexul erotic, unde factorul constelator n‑a fost, 
firește, o reprezentare clară, ci doar o anumită dispoziție sufletească, nu 
foarte evidentă.

144. a închiria familie 1,6''

Pentru o clipă îi apăruse „casă“, dar reacția a fost refulată și înlocuită 
cam surprinzător cu familie. Aici, asociația 75 a fost reluată brusc, spre a 
masca termenul „casă“, care suplinește complexul.

145. prevedere (Vorsicht) intenție (Absicht) 2,0''

La început, aici se impune cu claritate cuvântul german absolut, însă 
este inhibat și mascat prin cuvântul Absicht, așadar, printr‑o asociație 
sonoră, la care a contribuit, poate, și asociația 115.

160. a ura absolut nimic 1,8''
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Nu vreau să mai aglomerez alte exemple; ele nu aduc nimic nou 
în principiu, ci confirmă doar ceea ce am constatat deja la subiecții 
precedenți.

În cazul acestui subiect, complexul erotic se situează comod în 
prim‑plan; la el se referă, cu siguranță, 52% dintre asociații. Com‑
plexul familial poate fi demonstrat în 11% dintre asociații. Din când 
în când mai iese la iveală apoi un complex al eforturilor ambițioase, 
demonstrabil în 7% dintre cazuri. Numeroase reminiscențe izolate, 
accentuate afectiv, pot fi dovedite în 27% dintre asociații. Media 
generală probabilă a acestui caz se cifrează la 1,6''. 31% dintre timpii 
de reacție depășesc această medie. 17% se cifrează la 1,8’’. 85% dintre 
ei sunt, cu siguranță, constelați de complex, în vreme ce la 15% dintre 
cazuri această influență este îndoielnică, respectiv n‑a fost demon‑
strată. 4,5% dintre asociații se cifrează la 2,0'', 89% dintre ele pot fi 
explicate în mod cert prin influența complexului, iar la 11% această 
influență este nesigură. 9% dintre asociații se cifrează la peste 2,0''. 
Toate pot fi explicate prin influența complexului.

Nu are sens să aglomerez exemplele; căci, altminteri, ar trebui 
repetate încontinuu. Din câte știm din experiență, fenomenele com‑
plexului sunt aceleași la toți subiecții. Numai tipul complexului 
diferă, firește, în funcție de sex și de nivelul cultural.55

Perseverația accentului afectiv merită atenție. După cum se știe, 
perseverația joacă un rol deosebit de important în patologia proce‑
sului asociativ. Poate că investigațiile întreprinse în cazul oamenilor 
55 Noțiunea de refulare, pe care o utilizez în mod repetat în analizele mele, nece‑

sită o scurtă lămurire. La Freud, această noțiune (așa cum o sugerează și 
cuvântul, de altfel) are caracterul unei activități, adesea chiar al unei funcții a 
conștiinței. În cazul isteriei putem avea totuși impresia că refularea echivalează 
cu o uitare intenționată. În zona normalității însă ar putea fi vorba mai degrabă 
despre o intrare pasivă „în plan secundar“; cel puțin aici, refularea pare să fie 
ceva inconștient, căruia îi putem atribui doar indirect caracterul a ceva 
intenționat sau, mai curând, dorit. Când vorbesc totuși despre „refulare“ sau 
„ascundere“, cititorul poate înțelege, după gust, folosirea acestui termen drept 
metaforă extrasă din psihologia conștientului. Din punct de vedere material, se 
ajunge la același rezultat, căci, obiectiv vorbind, este de fapt totuna dacă un 
proces psihic este conștient sau inconștient. (cf. Bleuler, Versuch einer natur
wissenschaftlichen Betrachtung der psychologischen Grundbegriffe.)

617

618

619

620



III. Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul asociațiilor

339

normali contribuie cumva la elucidarea naturii perseverației mala‑
dive. În cadrul experimentelor noastre, perseverația accentului 
afectiv apare atât de frecvent încât se exprimă întru câtva și statistic. 
De exemplu, subiectul 2 prezintă 32 de timpi de reacție peste 1,6'', 
iar 16 dintre aceștia sunt urmați și ei de timpi de reacție prelungiți. 
De zece ori este prelungită doar reacția următoare, de trei ori sunt 
pre lungite următoarele două reacții și câte o dată următoarele trei, 
patru și cinci reacții. Așa cum reiese din această reunire, se poate 
observa adesea o diminuare cvasiprogresivă a timpilor de reacție. O 
dimi nuare absolut similară, dar și mai clar progresivă, am văzut în 
anumite cazuri de isterie și dementia praecox, și anume în special în 
punctele suspectate că ascund un complex.

Rezumăm:
1. Din cifrele comunicate rezultă că timpii de reacție foarte lungi 

sunt provocați aproape fără excepție de intervenția unui accent 
afectiv puternic.

2. Accentele afective puternice aparțin de regulă unor complexe 
de reprezentări extinse și importante din punct de vedere personal.

3. Reacția poate fi o asociație aferentă unui complex de acest tip 
și poate conține accentul afectiv al acestui complex, fără ca acesta  
să aibă nevoie să fie prezent în conștiință. De cele mai multe ori, 
con stelația (Ziehen) unei asociații este chiar inconștientă (sau 
„nonconștientă“); complexul constelator joacă aici rolul unei en tități 
cvasiautonome, al unei „conștiințe secunde“.

4. Accentul afectiv poate influența în mod inconștient și reacția 
imediat următoare, prilej cu care pot fi observate diverse fenomene:

a. Reacția care este influențată de un accent afectiv persistent are 
un timp de reacție prea lung.

b. Reacția continuă să fie o asociație ce aparține sferei de repre‑
zentări a complexului precedent.

c. Reacția are un caracter anormal: ea poate α. să fie perturbată 
de o greșeală de vorbire sau de repetarea cuvântului‑stimul; β. să fie 
anormal de superficială (reacție sonoră).

5. Accentele afective aflate în discuție sunt neplăcute de cele mai 
multe ori.
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6. Caracteristicile unui complex care constelează în mod in‑
conștient sunt: timpul de reacție lung, reacția ciudată, erorile, perse‑
verația, repetarea stereotipă a unui cuvânt‑reacție („care suplinește 
complexul“), traducerea într‑o limbă străină, termenii peiorativi, 
citatul, greșeala de vorbire, asimilarea cuvântului‑stimul (eventual, 
chiar neînțelegerea cuvântului‑stimul).

7. Un rol deosebit de important par să joace complexele erotice.56

H. Despre comportamentul cantitativ al timpilor de reacție 
prea lungi la un număr mai mare de subiecți

a. Cuvântulstimul şi timpul de reacție prea lung

Ar fi interesant de aflat dacă regulile descoperite în urma analizei 
de mai sus pot fi aplicate acum unui număr mai mare de subiecți 
despre care nu deținem informații suficiente. Experiența practică ne 
învață că există doar foarte puțini oameni care își pot urmări 
propriile procese psihice până în detaliile de finețe. Ca atare, analizei 
subiective i se fixează limite destul de înguste. Pe baza rezultatelor 
arătate mai sus ar trebui să fie însă posibil să pătrundem și din punct 
de vedere obiectiv în complexele ascunse în asociații și să producem 
măcar dovada probabilității că regulile obținute în urma unei analize 
subiective au valabilitate generală. De aceea, am cercetat pe cale 
comparativă ce fel de cuvinte‑stimul produc în principal timpii de 
reacție lungi. Ca material am avut la dispoziție 11 subiecți, dintre 
care 9 erau persoane neinstruite și 2 instruite.

56 Remarc faptul că analiza asociațiilor unei persoane neinstruite s‑ar prezenta 
mai complicat și într‑un mod foarte diferit. După cum am arătat împreună cu 
Riklin, persoana neinstruită are predispoziție în special pentru semnificația 
cuvântului‑stimul; de aceea, ea are timpi de reacție mai lungi, în legătură cu 
care ar fi greu de stabilit în ce măsură sunt condiționați de afecte sau de dificul‑
tățile atitudinii.
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I. La următoarele cuvinte‑stimul au reacționat cu timpi prea 
lungi câte cinci subiecți:

ac fals    [a disprețui — 7 subiecți]57

   păr58 a recruta   han
   sare   a scârbi a aminti
   [dinte — 3 subiecți]    acumulare matur
   fereastră rășină 
ferigă piramidă 
speranță a bate 
străin a amenința 

Nu este de mirare că niște cuvinte‑stimul precum ferigă, acu
mulare, răşină, piramidă au ca efect o prelungire a timpului de 
reacție, căci sunt cuvinte mai rare, pentru care, bineînțeles, tocmai 
persoanele neinstruite nu au la dispoziție asociații familiare. Despre 
cuvintele‑stimul ac, păr, a bate, matur etc. nu se poate afirma însă 
acest lucru; dimpotrivă, ele sunt cuvinte care apar destul de frecvent 
în limbajul uzual. Motivele pentru care aceste cuvinte provoacă 
timpi de reacție lungi pot fi găsite numai cu ajutorul analizelor de 
mai sus; în majoritatea cazurilor este vorba despre cuvinte care 
trezesc cu predilecție asociații accentuate afectiv, întrucât ele au deja 
în sine o anumită valoare afectivă, ca, de exemplu: speranță, fals,  
a bate, a amenința, a aminti, matur etc. Pentru femei, păr ar putea 
avea, de asemenea, valoare afectivă. Deși cuvintele sare, fereastră, 
acumulare, han nu au o valoare afectivă evidentă, în formularul 
experimental ele urmează totuși după cuvinte‑stimul care trezesc 
sentimente și, ca atare, pot intra și ele în zona accentului afectiv 
persistent, așa cum am demonstrat de mai multe ori. Păr și dinte pot 
genera timpi lungi îndeosebi la femei, în vreme ce a scârbi și a dis
prețui trezesc în general sentimente. Ac (Nadel) nu urmează, ce‑i 

57 Am prezentat unele cuvinte‑stimul între paranteze drepte fiindcă e mai 
probabil ca ele să trezească complexul, și nu cele imediat următoare, cum sunt 
han sau fereastră.

58 În original, cuvintele‑stimul prezentate laolaltă se succed în mod nemijlocit.
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drept, după un cuvânt‑stimul care trezește sentimente; dar aici ar 
mai putea intra în discuție un alt factor: acest cuvânt este pronunțat 
altfel în dialect, prin faptul că în cazul formelor dialectale ale ger‑
manei vorbite în Elveția, sunetul „a“ se apropie mai mult de „o“ și, în 
plus, terminația este transformată în „dle“. În schimb, sunetul „a“ 
din cuvântul Nabel („buric“) este rostit în dialect exact ca în germana 
literară, iar terminația rămâne și ea nemodificată. Nabel este unicul 
cuvânt dialectal care are cea mai mare asemănare sonoră cu Nadel, 
așa cum este pronunțat el în germana literară. De aceea, la un elve‑
țian vorbitor de germană, rostirea cuvântului Nadel („ac“) va evoca 
imediat cuvântul cu o pronunțare similară Nabel („buric“). După 
cum am văzut, nu este deloc necesar ca acest lucru să fie conștientizat 
de fiecare dată, însă inhibiția legată de cuvântul „buric“ ar putea 
acționa asupra asociației produse în conștient. Faptul că aceasta nu 
este o speculație fără rost este dovedit de cazul identic al cuvântului 
Buch („carte“), la care chiar 7 din 11 subiecți au timpi de reacție prea 
lungi. Cuvântul „Buch“ este pronunțat în dialect sub forma fonetică 
buoh (în loc de buh). În schimb pronunția buh corespunde, dialectal, 
cuvântului german „Bauch“ („burtă“), ceea ce constituie un cu‑
vânt‑stimul foarte neplăcut. În cursul experimentelor cu bolnavi 
psihic mi s‑a întâmplat de mai multe ori ca „Buch“ („carte“) să fie 
perceput indiscutabil ca „Bauch“ („burtă“), iar ei să reacționeze con‑
form acestuia din urmă.

II. La următoarele cuvinte‑stimul au reacționat cu timpi prea 
lungi câte 6 din 11 subiecți:

vis pagubă avânt
hârtie a menaja semn prevestitor
carte oribil a puți
broască încet a făuri
îngrijitor   (a presupune — 8 subiecți) a mângâia
dreptate   major familie
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Pot fi socotite cuvinte „dificile“: major, avânt, semn prevestitor; 
în cazul lor, faptul că sunt rare constituie o explicație mai bună decât 
o invocare a unei eventuale valori afective.

În condițiile ubicuității cuvântului hârtie, este greu de spus ce îl 
face pe acesta, în general, să trezească anumite sentimente. Atunci 
când își produce efectul, cuvântul‑stimul îngrijitor este constelat de 
faptul că subiecții neinstruiți nu sunt altceva decât îngrijitori și  
în grijitoare din spitalul nostru. Ce înseamnă cuvântul încet (leise) 
mi‑a devenit clar la un moment dat, când un îngrijitor din sudul 
Germaniei a reacționat cu mare (groß); fiindcă el refulase între timp 
asocierea sonoră leise–Läuse–klein („încet“–„păduche“–„mic“). Și 
aici ar putea fi vorba, așadar, tot despre o asemănare sonoră, ca în 
cazul cuvântului Buch („carte“). Este surprinzător că la cuvântul 
broască se regăsesc atâția timpi de reacție lungi. Cu o singură 
excepție, cei care produc acești timpi lungi sunt subiecți de sex 
feminin. Subiectul de sex masculin care a reacționat aici într‑un 
timp prea lung a putut oferi o informație referitoare la motiv: broască 
atinsese complexul accentuat afectiv al fiului său nou‑născut. Poate 
că și pentru incon știentul femeii, broasca are o asemănare cu un 
omuleț gol, care umblă de‑a bușilea, similitudine ce trezește anumite 
sentimente și atinge un complex sexual care există, pesemne, la orice 
femeie, fie și doar inconștient.

Valoarea afectivă a celorlalte cuvinte‑stimul este limpede și nu 
necesită alte discuții.

III. La următoarele cuvinte‑stimul au reacționat cu timpi prea 
lungi câte 7 din 11 subiecți:

   libertate a scârbi
   nedrept a disprețui
   lume a fi atent
   fidelitate a săruta
conștiință 

Singurul cuvânt dificil ar putea fi considerat conştiință. Probabil, 
cuvintele‑stimul libertate, nedrept, a fi atent au ca efect prelungirea 
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timpului în cazul personalului de serviciu, ceea ce se poate înțelege 
cu ușurință. Cuvântul lume ar putea avea o mulțime de timpi lungi 
pentru că se situează între două cuvinte‑stimul care trezesc emoții.

IV. La următoarele cuvinte‑stimul au reacționat cu timpi prea 
lungi între 8 și 10 subiecți din 11:

inimă a presupune
forță   a săruta (7 subiecți)
minune   firesc (9 subiecți)

Faptul că a presupune este un cuvânt destul de rar ar putea atârna 
mai ușor în balanță decât o explicație legată de stârnirea unui com‑
plex. Minune pare să trezească frecvent complexe religioase, asu pra 
cărora planează niște inhibiții. Firesc este constelat erotico‑sexual de 
cuvântul a săruta, aflat chiar înaintea lui, și, ca atare, este foarte 
delicat pentru ambele sexe. Cuvântul forță concentrează în sine 
maximul timpilor prea lungi. Aici, împrejurarea că toți subiecți se 
găsesc în cea mai strânsă legătură cu spitalul psihiatric joacă, pe‑
semne, un rol important.

Din această expunere deducem că deși caracterul dificil sau rar 
al unui cuvânt‑stimul poate avea o influență considerabilă asupra 
duratei timpului de reacție, totuși majoritatea covârșitoare a cuvin‑
telor‑stimul cu timpi lungi se caracterizează printr‑o valoare afectivă 
ridicată. Și din această cercetare statistică, întreprinsă într‑o manieră 
obiectivă, rezultă drept principală cauză a prelungirii anormale  
a timpului de reacție influența unor cuvinte‑stimul care trezesc 
sentimente.

Am încercat să descopăr, cu aproximație, valorile cantitative pen‑
tru cele patru serii de mai sus și le‑am sintetizat în tabelul următor.

Din 200 de cuvinte‑stimul, 48 au provocat timpi prea lungi la câte 5 sau 
peste 5 subiecți dintre cei 11.

La câte 5 subiecți, 17 cuvinte‑stimul au avut ca efect prelungirea 
timpului, 76% dintre acestea evocând reprezentări cu valoare afectivă.
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La câte 6 subiecți, 17 cuvinte‑stimul au avut ca efect prelungirea timpu‑
lui, 76% dintre acestea evocând reprezentări cu valoare afectivă.
La câte 7 subiecți, 9 cuvinte‑stimul au avut ca efect prelungirea timpului, 
89% dintre acestea evocând reprezentări cu valoare afectivă.
La câte 8–10 subiecți, 5 cuvinte‑stimul au avut ca efect prelungirea 
timpului, 90% dintre acestea evocând reprezentări cu valoare afectivă.

În medie, așadar, cam 83% dintre cuvintele‑stimul care prelun‑
gesc timpul de reacție au valoare afectivă, în vreme ce numai vreo 
17% au ca efect prelungirea timpului din cauza dificultății lor. Dintre 
cuvintele‑stimul care trezesc emoții, cel puțin 28% au o valoare afec‑
tivă preponderent erotico‑sexuală.

b. Apariția timpilor de reacție prea lungi  
la subiecți priviți individual

Din analizele de până acum reiese că procesele afective sunt de 
cea mai mare importanță pentru apariția unor timpi de reacție 
anormal de lungi. După cum știm din experiența cotidiană, tocmai 
în universul proceselor afective există cele mai mari deosebiri 
individuale. De aceea, ar merita efortul să cercetăm cum se comportă 
statistic timpii de reacție anormal de lungi în cazul unor subiecți 
diferiți. Pentru această investigație utilizez materialul pe care mi l‑au 
furnizat 26 de subiecți. (Persoane neinstruite: 7 femei și 7 bărbați; 
persoane instruite: 6 femei și 6 bărbați, cu peste 4 000 de măsurători 
individuale, luate la un loc.)

Așa cum am mai amintit, am socotit că timpii de reacție prea 
lungi sunt toți aceia care depășesc media probabilă individuală. 
Astfel am dat, ce‑i drept, peste o serie de reacții care nu vădesc nici 
vreo durată deosebit de lungă, nici vreo influență clară a complexului. 
Pe de altă parte însă, dacă mărim limita individuală superioară pen‑
tru timpii considerați normali, nu ne putem lipsi de media arit me‑
tică, aceasta luând în calcul și timpii prea lungi. Atunci, această 
limită este în mod categoric prea sus pentru individ, motiv pentru 
care nu rezultă deloc valori numerice caracteristice. M‑am hotărât 
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să aleg ca limită superioară media probabilă individuală, în primul 
rând, pen tru că în cazul ei nu mai sunt ignorați timpii anormal de 
lungi (de regulă, media probabilă este mai mică decât cea aritmetică), 
și în al doilea rând, pentru că (potrivit analizei subiectului 1) dintre 
timpii care depășesc media probabilă doar cu 0,2'', aproximativ o 
treime, au fost deja constelați în mod evident de complexe accentuate 
afectiv, în vreme ce toți timpii foarte lungi au la bază o influență a 
com plexului. În acest mod atingem, deci, în bună măsură timpii pre‑
lun giți de influența afectului. După cum reiese din diferite exemple, 
există o anumită proporționalitate între intensitatea emoției și lun‑
gimea timpului de reacție. Prin urmare, din timpii de reacție foarte 
lungi putem trage niște concluzii cum grano salis în legătură cu emo‑
țiile foarte intense. La calcularea mediei aritmetice sunt acceptați în 
mare măsură și timpii prea lungi. Iată, așadar, cifrele pentru media 
probabilă și cea aritmetică, procentul timpilor prea lungi, precum și 
diferența dintre media probabilă și cea aritmetică pentru cele patru 
grupuri de subiecți menționați anterior:

  m.p. m.a. diferența timpii prea 
     lungi în %
persoane  femei 2,2 2,9 0,7 49,2 
neinstruite bărbați 1,8 2,4 0,6 40,9
persoane  femei 1,7 2,2 0,5 42,4 
instruite bărbați 1,3 1,7 0,4 41,8

Toate cele patru coloane de cifre din acest tabel spun sub diverse 
forme aproximativ același lucru, și anume că femeile neinstruite au, 
în condițiile celei mai mari medii probabile, și cel mai mare număr 
de timpi de reacție prea lungi. Instructive sunt diferențele dintre 
media probabilă și cea aritmetică: grupul bărbaților instruiți are o 
diferență mai mică decât celelalte trei grupuri. Acest lucru spune că 
timpii de reacție lungi ai bărbaților instruiți sunt, în medie, mai 
scurți decât timpii celorlalte grupuri și că, așadar, inhibițiile emo‑
ționale (căci despre ele este vorba în principal, iar nu despre diferențe 
culturale) la toți ceilalți subiecți, chiar dacă nu apar mereu foarte 
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frecvent, sunt totuși mai temeinice și mai extinse decât cele ale 
bărbaților instruiți. În această situație văd exprimat faptul că expe‑
rimentatorul, aflat în orice privință la nivelul grupului de bărbați 
instruiți, este pentru celelalte grupuri, pe de o parte, o persoană de 
alt sex, iar pe de alta, un superior. Acesta mi se pare a fi un motiv 
suficient pentru faptul că inhibițiile emoționale se manifestă în 
general mai puternic în cazul celorlalți subiecți.

Odată cu constatarea influenței sentimentelor asupra duratei 
timpului de reacție, am intrat într‑un teritoriu care este atât de com‑
plicat și de supus unor mari variații individuale încât deocamdată 
n‑are niciun sens să comunic cifrele individuale aflate la baza tabe‑
lului de mai sus. În privința diversității lor n‑au putut fi construite 
totuși decât ipoteze provizorii.

Rezumat general

A. La măsurătorile temporale efectuate cu cronometrul în cazul 
subiecților instruiți și al celor neinstruiți a rezultat ca durată medie 
de reacție 1,8''.

B. Timpii subiecților de sex masculin (1,6'') sunt în medie mai 
scurți decât cei ai subiecților de sex feminin (2,9'').

C. Tot astfel, timpii persoanelor instruite (1,5'') sunt în medie mai 
scurți decât cei ai persoanelor neinstruite (2,0'').

D. Calitatea cuvântului‑stimul exercită o anumită influență 
asupra timpului de reacție. În medie, cei mai scurți timpi urmează 
după substantive concrete (1,6''), iar cei mai lungi după noțiuni 
generale și verbe (1,95'' și 1,90''). De la această regulă fac excepție 
bărbații instruiți, deoarece la ei substantivele concrete sunt urmate, 
în medie, de cei mai lungi timpi de reacție.

E. Și calitatea cuvântului‑reacție pare să aibă o anumită influență 
asupra duratei timpului de reacție. Cel mai lung timp le revine 
noțiunilor generale (1,98''). Cei mai scurți timpi le revin adjectivelor 
și verbelor (1,65'' și 1,66''). Substantivele concrete (1,81'') se situează 
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la mijloc. Bărbații instruiți fac și aici o excepție prin faptul că la ei cel 
mai lung timp le revine din nou substantivelor concrete.

F. Calitatea asociației are o influență clară asupra timpului de 
reacție. Asociațiile interne reclamă un timp de reacție mai lung decât 
cele externe. Reacțiile sonore vădesc în permanență timpi relativ 
lungi pentru că sunt anormale și‑și datorează apariția anumitor per‑
turbări generate de o distragere internă.

G. Timpii de reacție situați peste media probabilă sunt cauzați 
într‑o mare măsură de apariția unor accente afective intense, care 
aparțin unor complexe de reprezentări, importante pentru individ. 
De cele mai multe ori, motivul prelungirii timpului nu este conști‑
entizat pe moment. De aceea, timpii de reacție prea lungi pot sluji 
drept mijloace pentru descoperirea unor complexe de reprezentări 
accentuate afectiv (chiar și inconștiente). (Ceea ce e de importanță 
în cazul isteriei!)

H. După anumite cuvinte‑stimul urmează cu predilecție un timp 
de reacție prea lung. Cam 83% dintre aceste cuvinte‑stimul se 
caracterizează în special prin valoarea lor afectivă, în vreme ce doar 
vreo 17% dintre acestea au ca efect prelungirea timpului din pricina 
caracterului lor dificil sau rar.

În mod frecvent, descreșterea accentului afectiv este lentă și se 
extinde și asupra reacției imediat următoare, care este perturbată 
astfel (perseverația).
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IV. 
OBSERVAȚII EXPERIMENTALE 

ASUPRA FACULTĂȚII MEMORIEI*

În cursul experimentelor asociațiilor1 pe care le‑am întreprins cu 
pacienți isterici am observat în mod repetat că la cuvintele‑stimul 
care trimiteau clar la complexul lor subiecții nu au reacționat mult 
timp, iar după aceea au întrebat brusc: „Ce cuvânt ați spus?“ Dacă 
subiectul era întrebat apoi ce s‑a întâmplat, se vădea că el uitase 
cuvântul‑stimul tocmai pronunțat. Ne‑am dat seama imediat că 
această tulburare surprinzătoare a memoriei nu era altceva decât 
„uitarea“ descrisă de Freud, respectiv „refuzul de a‑și aminti“ im‑
presiile accentuate neplăcut. Fenomenul observat de noi este un caz 
special al tendinței generale de a refula și de a uita complexul de 
reprezentări accentuat neplăcut. (Cf. lucrările lui Freud2)

După cum ar putea să știe toată lumea, marele merit al lui Freud 
(parțial și al lui Breuer) este acela de a fi adus dovezi amănunțite cu 
privire la această realitate în cazul istericilor, dovezi de a căror 
valabilitate ne putem îndoi numai atunci când nu am pus noi înșine 
la încercare psihanaliza lui Freud. Într‑o lucrare mai nouă3, Freud 
a demonstrat că aceleași mecanisme de refulare există de asemenea 
în visul normal și în micile incidente din viață cotidiană (greșeli de 

* [Publicat în: Centralblatt fur Nervenheilkunde und Psychiatrie, XXVIII/nr. 196 
(Berlin și Leipzig, 1905), pp. 653–666.]

1 Publicate inițial în Diagnostische Assoziationsstudien [cf. primele trei studii din 
prezentul volum].

2 „Psihonevrozele de apărare“, „Despre mecanismul psihic al uitării“, „Despre 
amintirile‑ecran“, Psihopatologia vieții cotidiene.

3 Interpretarea viselor.
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vorbire, de citire etc.). Cercetările noastre experimentale au reușit să 
demonstreze refularea complexului de reprezentări și în cazul aso‑
ciațiilor produse prin pronunțarea unui cuvânt‑stimul. Dezvă luirea 
și confirmarea complexului refulat este de cea mai mare im portanță 
practică, bunăoară, în cazul isteriei. Fiecare persoană isterică are un 
complex de reprezentări refulat, care are o semnificație cauzală. De 
aceea, pentru terapie este indispensabil să cunoaștem complexul, 
dacă nu dorim să renunțăm la un sprijin psihoterapeutic atât de 
însemnat. Așa cum a arătat Freud, inhibițiile care refulează com‑
plexul sunt însă așa de puternice încât, în general, reprezentările 
respective sunt expulzate în mod frecvent din conștiință. Pentru a 
evita acest blocaj, Freud a inventat, după cum se știe, ingenioasa 
metodă a asocierii libere. Dar această metodă răpește extrem de 
mult timp și presupune anumite calități atât pentru pacient, cât și 
pentru medic. Aceleași blocaje sunt dezvăluite însă și în cazul meto‑
dei asociațiilor. Strângând laolaltă cuvintele‑stimul care au generat 
blocajul, vedem imediat de ce tip va fi fiind complexul refulat, iar de 
aici obținem informații prețioase despre direcția în care mai avem 
de pus întrebări suplimentare. Pentru a circumscrie în continuare 
complexul, putem să mai strecurăm niște cuvinte‑stimul adecvate 
direcției presupuse. Arta constă în a descoperi printre reacțiile 
irelevante reacțiile suspectate că ascund un complex, ceea ce nu este 
întotdeauna foarte ușor. De aceea, am adunat o sumedenie de 
așa‑zise „particularități ale complexului“.4 În principiu, particu‑
laritățile complexului sunt aceleași atât în cazul asociațiilor normale, 
cât și în cazul celor patologice. Dezvăluirea complexului are apoi  
o mare importanță pentru aplicarea experimentului nostru în 
psihologia judiciară, așa cum au procedat Hans Gross și discipolii 
săi, inspirați de încercările noastre.5 În acest caz, complexul repre‑
zintă o „stare de fapt“ cu relevanță judiciară: cuvintele‑stimul ce se 

4 [Al treilea studiu din acest volum.]
5 H. Gross, Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik; Wertheimer și Klein, 

Psychologische Tatbestandsdiagnostik; A. Gross, Zur psychologischen Tat
bestandsdiagnostik als kriminalistischer Hilfsmittel; Stern, Psychologische 
Tatbestandsdiagnostick; H. Gross, Zur Frage des Wahrnehmungsproblem.



IV. Observații experimentale asupra facultății memoriei

353

leagă de complex desemnează lucruri care sunt asociate cu repre‑
zentarea infracțiunii.

Observația menționată la început a devenit, la rându‑i, punctul 
de plecare pentru o nouă metodă de a descoperi asociațiile suspectate 
că ascund un complex. Metoda reproducerii, așa cum aș numi‑o eu, 
constă în faptul că după înregistrarea completă a asociațiilor (de 
obicei, 100) se mai verifică o dată dacă subiectul își amintește cum  
a reacționat la fiecare cuvânt‑stimul în parte. Astfel se repetă pur și 
simplu experimentul, prilej cu care subiectului i se lasă mereu un 
anumit timp, firește, spre a‑și aminti reacția anterioară. Aplicând 
metoda reproducerii, au rezultat anumite regularități specifice, pe 
care aș dori să le înfățișez pe scurt, cu ajutorul experimentelor. Ideea 
care m‑a călăuzit în aceste experimente a fost să descopăr dacă 
punctele în care amintirea dă greș sunt întâmplătoare sau dacă ele 
sunt condiționate cumva sistematic. Am efectuat experimentele atât 
cu oameni sănătoși, cât și cu bolnavi din punct de vedere psihic și 
am descoperit pretutindeni, cel puțin principial, aceleași fenomene. 
(Firește, tulburările organice de memorie sunt excluse.) Întrucât în 
această comunicare este vorba numai despre constatarea și descrierea 
fenomenului ca atare, am ales ca exemple două cazuri patologice, 
care exprimă limpede manifestarea în cauză.

Cazul 1. Un muzician de profesie, 32 de ani, aflat în tratament 
psihanalitic la mine din cauza unor ușoare stări de anxietate și a fobiei 
că nu va mai putea cânta solo. Cu doi ani în urmă, pacientul a fost 
logodit; dar logodna s‑a desfăcut curând, sfârșind în dezacord și 
dispută. Femeia era de neîmpăcat, certăreață și geloasă. Ca atare, s‑a 
ajuns la confruntări destul de violente și, în final, la ruptură, când 
pacientul a făcut prostia să‑i scrie alteia niște ilustrate. În nopțile de 
după scenele de conflict, pacientul n‑a mai putut dormi. Atunci au 
apărut primele manifestări nervoase. Cu aproximativ un an în urmă, 
pacientul a întreținut în secret o relație cu o doamnă dintr‑o familie 
avută și distinsă, dar această legătură s‑a desfăcut și ea peste puțin 
timp. Anul acesta, în ianuarie, pacientul s‑a logodit din nou cu o fată 
cam proastă, care atunci era însă deja însărcinată în luna a treia cu 
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un altul, lucru pe care pacientul nu‑l știa în acel moment. Diversele 
tulburări produse de aceste relații au agravat starea lui nervoasă 
într‑o asemenea măsură, încât a fost nevoit să solicite tratament 
medical. Mai trebuie amintit faptul că între 18 și 25 de ani, pacientul 
a dus o viață foarte desfrânată, din pricina căreia potența sa pare să 
fi avut mult de suferit.

Experimentul asociațiilor şi al reproducerii

Rezultatele celor două experimente sunt puse unele lângă altele. 
Asociațiile care nu au fost reproduse sau cele reproduse greșit sunt 
evidențiate de fiecare dată grafic.

Cuvân‑ Reacția Timpul Reprodu‑ Observații
tul‑stimul  de cerea
  reacție
1. cap gol 3,2'' a vedea complexul bolii
2. verde iarbă 2,2'' culoare,  probabil, accent 
   copac afectiv 
    persistent
3. apă a se îneca 2,2'' adâncă pacientul avea 
    gânduri suicidale
    din pricina bolii
4. a înțepa mort 1,8'' neplăcut 

5. înger frumos 8,0'' – aici a perseverat, 
    probabil, accentul 
    afectiv al reacției 
    precedente.  
    La început, pacientul 
    nu a înțeles cuvân‑ 
    tul‑stimul. De altfel, 
    aici se înnoadă 
    indiscutabil și remi‑
    niscențele erotice
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  6. lung masă 2,8'' – –
  7. corabie echipaj 3,0'' a călători,  sinucidere 
   a se scufunda prin înec 
  8. a ara țăran 2,0'' – –
  9. lână oaie 2,0'' – –
10. prietenos foarte 2,8'' – relația amoroasă cu 
    doamna distinsă
11. masă înaltă 3,6'' – timp de reacție 
    prelungit din cauza 
    accentului afectiv 
    persistent
12. a întreba greu 3,2'' a pune se referă la același 
    complex
13. stat frumos 2,4'' – –
14. încăpă‑ 
     țânat foarte 2,0'' – prima logodnică
15. tulpină verde 2,2'' – –
16. a dansa bine 2,2'' – –
17. lac agitat 2,0'' – –
18. bolnav neplăcut 8,8'' – boală
19. mândru foarte 2,8'' – relația cu doamna 
    distinsă
20. a găti bine 2,0'' – –
21. cerneală neagră 1,8'' – –
22. rău foarte 4,8'' – prima logodnică
23. ac a înțepa 1,4'' – –
24. a înota nu 2,8'' bine sinucidere
25. călătorie obositoare 2,4'' lungă accent afectiv 
    persistent
26. albastru culoare 2,0'' – –
27. pâine a avea 2,8'' – –
 gust bun
28. a amenința pe mine 10,4'' – teama de viitor, 
     sinucidere
29. lampă bine 2,2'' a arde accent afectiv 
    persistent
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30. bogat plăcut 3,4'' – doamna distinsă
31. pom verde 2,0'' înalt accent afectiv 
    persistent
32. a cânta frumos 1,4'' bine accent afectiv 
    persistent
33. milă plăcut 4,6'' a avea complexul bolii, 
    pare‑se, deși s‑ar 
    putea să mai fie la 
    mijloc ceva, care 
    e trecut sub tăcere de 
    către pacient
34. galbenă țesătură 5,4'' culoare la început n‑a înțeles 
    cuvântul‑stimul
35. munte înalt 1,2'' – –
36. a juca copii 2,4'' – –
37. sare amară 1,8'' – –
38. nou țesătură 2,4'' haine ?
39. obicei bun 3,0'' rău din trecut. Relația 
    adulterină cu doamna 
    respectivă
40. a călări plăcut 3,6'' – –
41. perete alb 2,2'' – –
42. prost bou 4,8'' foarte a doua logodnică
43. caiet albastru 2,2'' a scrie accent afectiv 
    persistent
44. a dispre pe el 3,4'' pe mine din trecut, complexe 
     țui    erotice
45. dinte ascuțit 2,2'' lung accent afectiv 
    persistent
46. corect a scrie 3,8'' – corespondență fără 
    știrea primei 
    logodnice
47. popor elvețian 2,4'' – –
48. a mirosi 
      urât bălegar 2,0'' – –
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49. carte frumoasă 3,6'' bine, bună la început n‑a înțeles 
    cuvântul‑stimul. 
    Altceva?
50. nedrept judecător 2,0'' foarte reacția obișnuită 
    „foarte“ ar putea 
    indica apartenența la 
    unul dintre com‑
    plexele erotice*

52. a se 
      despărți acreală 6,0'' – la început n‑a înțeles 
    cuvântul‑stimul. 
    Se referă la relația cu 
    doamna distinsă
53. foame dureros 2,0'' – –
54. alb miel 2,2'' – –
55. vită a sacrifica 4,4'' a ucide reminiscență din 
    disputele cu prima 
    logodnică
56. a fi atent foarte 2,0'' – accent persistent
57. creion lung 2,0'' – –
58. înnorat vreme 4,8'' – –
59. prună albastră 1,8'' – –
60. a nimeri țintă 2,0'' arcaș rendez‑vous cu 
    doamna distinsă
61. lege a disprețui 2,6'' – doamna este 
    căsătorită.
62. drag ea 2,6'' – doamna
63. sticlă transparentă 2,0'' – –
64. a se 
     certa neplăcut 2,2'' violent prima logodnică
65. capră izlaz 3,8'' – accent persistent. 
    Cuvântul‑stimul 

*  [Pentru a facilita comparația cu cel de‑al doilea caz, am numerotat la fel 
cuvintele‑stimul. În primul caz, 51. broască a fost uitat, probabil — nota edi‑
torului german.]
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    a fost repetat de către 
    pacient.
66. mare6 bărbat 2,4'' copil ?
67. cartof a mânca 1,8'' – –
68. a picta perete 3,2'' frumos ?
69. parte 
     (Teil) întreg 3,0'' ? aici sună a „organ 
    sexual“ 
    (Geschlechtsteil)
70. vechi monedă 7,4'' bărbat sub constelația 
    reacției precedente, 
    aici a fost trezită 
    teama de impotență
71. floare miroase 1,6'' – –
72. a bate băț 2,0'' violent ceartă cu prima 
    logodnică
73. cutie a pune înăuntru 3,4''  ? accent persistent
74. sălbatic cal 1,6'' – –
75. familie a avea 2,6'' – a doua logodnică
76. a spăla față 1,8'' – –
77. vacă a sacrifica 2,6'' a ucide reminiscență din 
    disputele cu prima 
    logodnică
78. străin mie 2,0'' – prima logodnică
79. noroc a avea 1,6'' – –
80. a povesti istorisire 1,6'' – –
81. eleganță bine 2,0'' obicei din trecut, doamna 
    distinsă
82. strâmt cizmă 1,8'' – –
83. frate soră 1,2'' – –
84. pagubă a avea 1,6'' a face impotență
85. barză lungă 1,0'' – –
86. greşit a scrie 5,8'' a vorbi corespondență fără 
    știrea primei   
6 Ca adjectiv. (N.t.)
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    logodnice
87. teamă a avea 1,2'' – –
88. a săruta pe ea 2,0'' – doamna distinsă
89. incendiu casă 4,0'' – n‑a înțeles cuvân‑
    tul‑stimul. Accent  
    persistent
90. murdar stradă 1,2'' – –
91. uşă casă 2,0'' înaltă ?
92. a alege electorat 2,0'' – –
93. fân parfumat 1,4'' – –
94. liniștit apă 2,4'' – sinucidere
95. batjocură plăcut 1,6'' neplăcut accent persistent
96. a dormi mult 2,2'' profund accent persistent
97. lună ianuarie 4,6'' – cf. reacția 3. 
    la început n‑a înțeles 
    cuvântul‑stimul. 
    Ianuarie este luna 
    critică
98. colorat basma 1,6''  
99. câine care muşcă 2,4'' a mușca ceartă cu prima 
    logodnică
100. a vorbi cu rost 1,8'' – –

În aceste asociații se fac auzite câteva complexe accentuate 
afectiv, bine delimitate. În principal, particularitățile lor sunt pre‑
lungirea timpului de reacție și influențarea reacției imediat urmă‑
toare. Renunț la o analiză detaliată, fiindcă aceasta m‑ar duce cu 
ușurință prea departe.7

Orientativ, ar fi suficiente observațiile anexate de fiecare dată 
reacțiilor. Am notat locul în care analiza a scos la iveală o asociație 
constelată de un complex. Dacă trecem în revistă întregul experi‑
ment, vedem că reproducerile incorecte, cu foarte puține excepții, se 

7 O expunere amănunțită a fenomenelor complexelor se găsește în lucrarea mea 
de docență Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul asocia
țiilor [al treilea studiu din acest volum].
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găsesc în acele puncte care sunt constelate în mod direct de com‑
plexul accentuat afectiv sau la nivelul reacțiilor care urmează imediat 
după o reacție critică și, ca atare, continuă să se situeze în zona accen‑
tului afectiv persistent. Fără discuție, în numeroase locuri putem 
recunoaște influența perseverației, dacă ne luăm după prelungirea 
timpului de reacție sau după forma și conținutul reacției influențate. 
Între cele 38 de reproduceri incorecte întâlnim doar 5 în cazul cărora 
n‑am putut demonstra prin analiză o constelație a complexului. 
Prelungirea timpilor de reacție, prezentă mai ales în aceste locuri, 
trimite totuși la posibilitatea existenței unui accent afectiv.

Analiza este foarte dificilă și cere mult timp tocmai în cazul per‑
soanelor semidocte și neinstruite, iar adesea se dovedește de‑a drep‑
tul imposibil să pătrundem în profunzimea maximă chiar din cauza 
lipsei de cooperare. La pacienții din policlinică se prea poate să fie 
vorba chiar despre indivizi care au toate motivele să‑și păstreze 
secretul. Făcând abstracție de aceste excepții care nici nu intră în 
discuție, se vădește cu toată claritatea că uitarea nu afectează reacțiile 
irelevante, ci reacțiile semnificative ale complexului. Dacă acest 
comportament s‑ar confirma în general, am descoperi în metoda 
reproducerii o modalitate de a dezvălui obiectiv complexele la nive‑
lul reacțiilor. Dar această metodă poate fi valoroasă și din punct de 
vedere teoretic, deoarece ne arată drumul spre cercetarea mult 
discutatei legături dintre accentul afectiv și memorie.

Înainte de a aprofunda aceste chestiuni, mă voi referi la un al 
doilea caz:

Cazul 2. Subiectul este un tânăr instruit, în vârstă de 22 de ani. 
Irascibil și sensibil, sangvinic, cu lipsuri din punct de vedere moral, 
nu foarte inteligent. Este bine cunoscut de către autor; indiscutabil, 
subiectul a putut oferi, la rându‑i, destule informații privitoare la 
complexele atinse în asociații.

Complexul I. Pacientul e foarte irascibil și extraordinar de sen‑
sibil. Aceste însușiri îl predispun la conflicte frecvente cu cei din 
preajmă. Unul dintre aceste conflicte l‑a adus în spitalul de nebuni. 
Pacientul avea o bună cunoștință care și‑a permis la un moment dat 

646

647

648



IV. Observații experimentale asupra facultății memoriei

361

gluma de a‑l reprezenta cu urechi de măgar într‑o caricatură reali zată 
în compania unor doamne. După aceea, pacientul i‑a cerut so co teală 
făptuitorului. Acesta nu a recunoscut fapta, după care pacien tul i‑a 
tras o palmă și l‑a provocat la duel cu sabia. Relația cu familia sa este 
foarte tensionată.

Complexul II. Felurite aventuri amoroase. De la o doamnă ama‑
bilă pacientul a primit un ac cu briliante, pe care‑l purta înfipt în 
cravată și din care pierduse recent o piatră, ceea ce l‑a înfuriat gro‑
zav. Una dintre aceste cunoștințe este grecoaică. În anul de‑abia în‑
cheiat, când a făcut serviciul militar la cavalerie, a dus o viață foarte 
extravagantă.

Complexul III. Pacientul voia să se logodească de curând cu o 
persoană bogată. Dar planul s‑a năruit.

Complexul IV. Pacientul s‑a decis să studieze agricultura, idee 
ce‑l preocupă momentan destul de mult; în plus, face cu pasiune 
canotaj și alte sporturi.

Comunic in extenso asociațiile acestui caz. Metoda analizei este 
aceeași pe care am înfățișat‑o deja în lucrarea mea despre timpii de 
reacție. Toate locurile în care în urma analizei a rezultat cu certitu‑
dine sau cu mare probabilitate existența unui complex sunt marcate 
cu numărul complexului respectiv. Asociațiile de care subiectul nu‑și 
mai amintește sau își amintește greșit când le reproduce sunt 
evidențiate grafic, la fel ca mai sus.

Cuvân‑ Reacția Timpul Reprod. 1 Reprod. 2 Observații
tul‑stimul  de reacție
1. cap pălărie 2,8'' – acope‑ complexul prostiei 
    ritoare (urechi de măgar!) 
     și al șederii în 
     spital. Supoziția că 
     este alienat mintal.
2. verde culoare 1,4'' – – –
3. apă a vâsli 2,6'' ? – IV
4. a înțepa lance 2,8'' – – I. Duelul cu sabia
5. înger cer 1,8'' – – –
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  6. lung – – – – I. N‑a înțeles cu‑
     vântul‑stimul. 
     Reacția e trecută 
     cu vederea.
  7. corabie construcție 1,0'' – – –
  8. a ara ogor 2,2'' – – IV
  9. lână oaie 1,2'' – – IV
10. priete‑ dom‑ 2,4'' – – cunoștință din 
     nos nul Z.    spital
11. masă bancă 2,2'' – – –
12. a în
      treba răspuns 3,6'' ? – III
13. stat Elveția 3,8'' – organizare Precedenta 
     reacție sună: 
     12. a întreba — 
     răspuns — 3,6'' 
     și se referă la com‑
     plexul III. 
     Reproducerea e 
     perturbată aici din 
     cauza accentului 
     afectiv persistent.
14. încăpă‑
      țânat fetiță 4,8'' – – „Fetița încăpă‑
     țânată“, cuplet. 
     Cuvântul‑stimul 
     a întreba a nimerit 
     complexul III. 
     Cât de puternic 
     continuă să se 
     audă accentul 
     afectiv se vede din 
     creșterea pro‑
     gresivă a timpilor 
     și din conținutul 



IV. Observații experimentale asupra facultății memoriei

363

     reacției 14.
15. tulpină floare 1,8'' – – –
16. a dansa doamne 3,8'' – – II
17. lac Zürich 2,0'' – – IV
18. bolnav medicină 4,2'' – a fi I. Complexul 
     internării, obser‑
     varea stării psihice
19. mândru domnul S. 1,8'' – – I. Cunoștință din 
     spital
20. a găti bucătărie 2,0'' – – –
21. cerneală a scrie 1,6'' – – –
22. rău domnul C. 3,0'' a fi – I
23. ac cravată 3,2'' cravată ac de  II
    cravată 
24. a înota apă 2,0'' – – IV
25. călătorie aventură 3,8'' – – II
26. albastru culoare 2,4'' – – 

27. pâine secară 2,8'' – – IV
28. a ame      I. Complexul
     nința furios 3,0'' – pe cineva duelului
29. lampă lumină 2,0'' – – –
30. bogat bani 3,4'' – a fi III
31. pom frunze 3,0'' frunză – –
32. a cânta muzică 2,8'' – – Evident, reacția 
     critică este aici 
     bogat — bani; 
     începând cu ea, 
     timpii descresc 
     progresiv. Reacția 
     care urmează 
     după cea critică 
     este reprodusă 
     nesigur.
33. milă a avea 2,6'' – – –
34. galben culoare 2,8'' – – –
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35. munte ascensiune 1,8'' – excursie –
36. a juca tenis 3,0'' – – IV
37. sare mare 4,2'' – – –
38. nou grecesc 6,2'' – – II
39. obicei și datini 2,2'' – – –
40. a călări cal 1,8'' – – II
41. perete tapetat 3,4'' – – –
42. prost domnul B. 6,4'' a fi – I. Aceeași repro‑
     ducere ca la rău; 
     este vorba despre 
     același complex.
43. caiet a scrie 2,2'' – – –
44. a dis‑ dom‑    I. Cunoștință
      prețui nul H. 2,8'' – – din spital. Pacien‑
     tul avea cu acest 
     domn un conflict 
     similar celui avut 
     cu domnul din 
     complexul I.
45. dinte a extrage 2,4'' – – 

46. corect răspuns 8,0'' direct  – I. Această reacție
   și corect  se referă la negarea 
     complexului I.
47. popor seminție 2,0'' – – –
48. a puți fenol 3,6'' – – I. Spital
49. carte a citi 1,6'' – – –
50. nedrept Rusia 3,0'' – – –
51. broască coapsă 1,6'' – – –
52. a se 
     despărți căsnicie 6,0'' ? – III
53. foame a mânca 4,0'' – – –
54. alb culoare 3,4'' – – –
55. vită crește‑    IV. Aici, timpii
 rea vitelor 2,6'' – – arată din nou o 
     evidentă 
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     descreștere pro‑
     gresivă, începând 
     cu reacția critică.
56. a fi 
      atent conferință 6,2'' – întrebare IV
57. creion a scrie 4,2'' – – –
58. înnorat cer 7,6'' – – I. Șederea în spital
59. prună fructe cu sâmburi 3,0'' – – IV
60. a nimeri a trage 2,6'' – – I
61. lege instituții de stat 6,2'' ? – I
62. drag și scump 7,4'' – – II sau III
63. sticlă apă 2,2'' – – –
64. a se certa diferend 4,8'' – – I
65. capră agricultură 2,8'' – – IV
66. mare8 Germania 11,2'' ? copac,  Raportarea la sine:
    brad pacientul este 
     peste măsură de 
     înalt.
67. cartof agricultură 2,8'' – – IV
68. a picta tablouri 2,4'' – – –
69. parte a avea 4,6'' – – III. Pacientul con‑
     tase pe faptul că va 
     deveni asociat în 
     afacerea socrului 
     său.
70. bătrân a deveni 1,8'' – – –
71. floare înflorire 3,4'' – tulpină,  IV
    a înflori, 
    frunze 
72. a bate sabie 4,0'' – – I
73. cutie capac 2,8''  – – –
74. sălbatic a deveni 3,2'' – a fi I. sălbatic = rău
75. familie părinți 4,6'' – – I
76. a spăla săpun 3,6'' – – –
8 Ca adjectiv. (N.t.)
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77. vacă agricultură 4,4'' – – IV
78. străin a fi 4,0'' – – –
79. noroc norocos 2,2'' – – –
80. a povesti istorisire 1,6'' – – –
81. eleganță a avea 3,0'' – și bune  I
    maniere 
82. strâmt locuință 5,0'' cameră – I. Șederea în spital
83. frate frați și  4,4'' – – I
 surori 
84. pagubă a pricinui 2,8'' a avea,  a avea,  I. Se referă la grave
   a suferi a suferi,  excese de ebrietate
    a suporta, 
    a provoca 
85. barză pasăre 4,0'' – – La început n‑a 
     înțeles cuvân‑
     tul‑stimul.
86. greșit invidie 4,8'' – a fi –
87. teamă a avea 3,8'' – – –
88. a săruta plăcut 3,4'' – – II
89. incendiu pompieri 6,4'' – – –
90. murdar stradă  6,8'' – – Începând cu
 momen‑    reacția
 tan    a săruta–plăcut, 
     timpii cresc 
     semnificativ. Cf. în 
     acest sens infra.
91. ușă a deschide 1,6'' – – –
92. a alege alegere 3,2'' – – –
93. fân a căra 3,2'' – – IV
94. liniștit noaptea 3,6'' – – II
95. batjo‑ sarcasm 1,8'' – – La început n‑a
     cură     înțeles cuvân‑
     tul‑stimul.
96. a dormi noaptea 2,0'' – – II
97. lună când sunt 
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 douăspre‑
 zece, avem 
 un an 3,2'' – – –
  98. colorat flori 8,2'' – – –
  99. câine dog 
 (german) 2,4'' – – –
100. a vorbi limbă străină 5,0'' ? – II. Grecoaică
      

Reacțiile 94–98 se situează sub influența unui complex, care 
necesită câteva explicații. Reacțiile menționate vădesc diverse par‑
ticularități intense ale complexului. Complexul se ascunde, evident, 
sub cuvântul noaptea. De la această reacție pornește de două ori o 
creștere progresivă a timpului de reacție. Mi‑am exprimat față de 
pacient bănuiala că aici ar fi vorba despre o poveste amoroasă mai 
recentă, lucru pe care acesta nu l‑a recunoscut însă. La 88. a săruta — 
plăcut întâlnim o creștere a timpului similară, iar la 56 este greu de 
înțeles de ce a fi atent — conferință va fi provocat un timp atât de 
lung (6,2''). Particularitățile complexului în cazul reacțiilor la a să
ruta, a dormi, liniştit și a fi atent au trezit suspiciunea unei povești 
de dragoste, pe care pacientul o începuse fără știrea noastră. A doua 
zi după înregistrarea acestor asociații am interceptat o scrisoare 
adresată pacientului. Era de la o fată pe care o cunoscuse într‑una 
dintre ieșirile sale și conținea propuneri atât despre cum ar putea 
tăinui relația lor, cât și despre stabilirea unui rendez‑vous.

În ceea ce privește seria de asociații înfățișată mai sus, întâlnim 
înainte de toate complexe clar exprimate în modul cunoscut. Me‑
moria nu a funcționat doar în cazul a 13 dintre cele 100 de reacții. 
Dacă examinăm mai întâi când apar reacțiile nereproduse, vedem că 
12 dintre ele se găsesc în momentele constelate de un complex și  
că o reacție nereprodusă urmează imediat după o reacție a com‑
plexu lui. De aceea, putem presupune că tulburarea de memorie are 
legătură cu complexul, respectiv cu accentul afectiv al acestuia. Așa 
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cum am demonstrat mai devreme9, sentimentele puternice (senti‑
mentele de neplăcere!) se exprimă mai ales prin timpi de reacție 
anormal de lungi.

Media aritmetică a tuturor reacțiilor care au fost reproduse co‑
rect se cifrează la 3,0''. Media celor nereproduse se cifrează la 5,0''. 
Timpii reacțiilor nereproduse sunt, așadar, semnificativ mai lungi 
decât timpii celorlalte reacții, ceea ce constituie o confirmare obiec‑
tivă a supoziției că perturbarea memoriei are legătură cu un accent 
afectiv puternic al reacției.

Primul experiment al reproducerii a fost făcut imediat după în‑
registrarea completă a celor 100 de reacții. În ziua următoare am 
cerut încă o reproducere. Rezultatele sunt înfățișate la rubrica Re‑
producerea 2.

Dintre cele 100 de reacții, 14 au fost reproduse incorect la a doua 
reproducere. (Reproducerea a fost admisă drept corectă, chiar dacă 
ea a redat prima reproducere în cazul reacțiilor care fuseseră me‑
morate greșit de prima dată.)

11 dintre cele 14 reproduceri incorecte privesc reacții care au fost 
reproduse corect prima oară, dar care, din cauza conținutului sau a 
timpului lor de reacție, au părut suspecte că ascund un complex. 
Numai 3 reacții au fost memorate greșit și a doua oară. Observăm 
deci că blocajele amnezice s‑au dezvoltat mai departe în același sens 
ca la prima reproducere și includ acum încă o serie de reacții ce 
aparțin și ele complexelor. În scopuri practice s‑ar recomanda, 
așadar, să lăsăm să treacă un timp între înregistrarea reacțiilor și 
experimentul reproducerii.

Conform experienței mele actuale, blocajele amnezice apar cu 
aceeași frecvență atât în cazul reacției critice, cât și în cazul reacției 
imediat următoare. Ambele situații reprezintă comportamentul 
obișnuit. Dar apar și amnezii izolate, și anume, din câte se pare, în 
special în cazul isteriei, unde accentele afective sunt de mare in‑
tensitate și se pot extinde asupra multora dintre reacțiile următoare. 

9 [Al treilea studiu din acest volum.]
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Astfel am descoperit recent la o isterică de 23 de ani, care avea, în 
ansamblu, numai 13% reproduceri greșite, o succesiune interesantă:

1. apă – – (eroare)
2. a înțepa albină 1,8'' 
3. înger curte 21,0''  Crede că la aceste repro‑
4. lung cuțit 9,0'' duceri nu a reacționat
5. vapor vapor cu aburi  7,0'' deloc, ca și la reacția 1.
6. a ara câmp 4,2'' grădină

Cuvântul‑stimul apă trezise reminiscența unei tentative de 
sinuci dere, după cum s‑a dovedit ulterior prin psihanaliză. La înger 
a reapărut imediat reprezentarea morții și a lumii de dincolo, de data 
aceasta cu un accent afectiv stăruitor, care, cu o intensitate dimi‑
nuată, a inhibat reacțiile următoare, așa cum o arată cât se poate de 
bine scăderea progresivă a timpilor de reacție. Toate cele patru reac‑
ții se vădesc deci blocate amnezic.

Teoria fenomenului nostru urmează îndeaproape teoria lui 
Freud, ale cărei profunzime și rodnicie în plan psihologic sunt avute 
în vedere încă prea puțin, la modul general, iar de către psihiatri în 
mod special. Freud spune, în esență, că uitarea este condiționată 
extrem de frecvent de un accent neplăcut, asociat cu reprezentarea 
uitată, adică uităm cu predilecție ceea ce e neplăcut, dar și ceea ce 
este asociat cu aspectele neplăcute.10 Procesul aflat la baza acestei 
uitări este refularea afectului de neplăcere, refulare care poate fi 
observată zilnic la isterici. Uitarea „sistematică“ joacă un rol impor‑
tant în geneza așa‑numitei obnubilații descrise de Ganser, după 
cum am demonstrat.11 Până acum numai Riklin a preluat imboldul 
meu și l‑a dezvoltat mai departe într‑un mod fertil.12 Investigațiile 
menționate confirmă din plin corectitudinea teoriei lui Freud sub 
acest aspect. Obstacolul obișnuit, deseori destul de greu de depășit, 

10 Cf. Pick, Zur Psychologie des Vergessens bei Geistiges und Nervernkranken.
11 Cf. Jung, „Un caz de stupor isteric la o deținută preventiv“ și „Despre simularea 

tulburării psihice“ [ambele texte fiind traduse în Opere complete, vol. 1, ed. cit.]
12 Zur Psychologie hysterischer Dämmerzustände und des Ganser’schen Symptoms.
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al psihanalizei este acela că se uită chiar esențialul (refularea com‑
plexului accentuat de neplăcere). De cele mai multe ori ne lovește 
amnezia tocmai atunci când urmează ceea ce este important („Nu 
știu“, „Am uitat“ etc.). Blocajele amnezice survenite în cursul experi‑
mentului nostru nu sunt altceva decât amnezii isterice in nuce. Ele 
mai au comun cu amnezia isterică și faptul că nu se uită doar ceea ce 
este esențial, ci și o serie de lucruri din proximitate, care coincid 
întâmplător cu accentul de neplăcere persistent.

Cuvintele‑reacție care sunt uitate atât de ușor par pretexte; ele 
joacă un rol oarecum similar cu „amintirile‑ecran“ ale lui Freud. 
Dacă, de exemplu, o tânără isterică reacționează cu un timp de reac‑
ție chinuitor de lung la cuvintele a săruta și sărut de soră, iar după 
aceea uită reacția, înțelegem indiscutabil că sărut de soră n‑a fost 
decât un subterfugiu care urma să ascundă un important complex 
erotic. Astfel de reacții au în ele ceva dintr‑o simulare (firește, incon‑
știentă) și sună foarte asemănător cu „amintirile‑ecran“ cu care 
persoanele isterice ascund evenimentele importante din punct de 
vedere cauzal.13 În superficialitatea acestor reacții se află adesea și 
motivul unei uitări rapide; căci aceste cuvinte pot fi înlocuite, fără 
probleme, cu o serie de alte cuvinte la fel de superficiale. Caracterul 
înșelător al unor astfel de reacții este un fenomen parțial al cunos‑
cutei impresii generale ce i‑a adus deja isteriei de atâtea ori reproșul 
de simulare conștientă. Trebuie relevat însă faptul că foarte frecvent 
complexul ascuns printr‑un subterfugiu este expulzat în mare mă‑
sură din conștiință, câtă vreme persoanele isterice pot fi aduse 
efectiv abia în starea de hipnoză la ceea ce se ascunde, în realitate, 
îndărătul unei reacții suspecte.

După cum o arată experimentul, reproducerea falsă are valoare 
ca particularitate a complexului. Nu știu dacă sunt uitate și reacțiile 
irelevante. Dar prin conținut ea poate avea și o valoare pozitivă, 
întrucât reprezintă o a doua asociație la cuvântul‑stimul și la com‑
plexul refulat, ceea ce poate aduce servicii apreciabile unei analize. 
Firește, același lucru este valabil pentru cercetările de psihologie 
13 Riklin, Analytische Untersuchungen der Symptome und Assoziationen eines 

Falles von Hysterie.
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judiciară. Atât pentru experimentul asociațiilor în general, cât și 
pentru metoda reproducerii remarc faptul că un complex refulat nici 
nu trebuie conștientizat cumva, spre a se dezvălui în reacții; el face 
asta și când este expulzat în mare măsură din conștiință, așa cum se 
întâmplă extrem de frecvent în cazul persoanelor isterice. Din câte 
îmi dau seama acum, fenomenul suscitat este pretutindeni la fel, 
oriunde este vorba despre complexe refulate, atât în cazul persoa‑
nelor normale, cât și al celor isterice și catatonice; în cazul celor 
normale este „o scurtă stinghereală sau inhibiție momentană“, în 
cazul celor isterice e una dintre cunoscutele amnezii „voite“, iar în 
cazul celor catatonice, „un blocaj“ pur și simplu. Însă mecanismul 
psihologic este același.
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V. 
PSIHANALIZA ȘI EXPERIMENTUL 

ASOCIAȚIILOR*

Nu este ușor să spunem în două cuvinte în ce constă teoria 
freudiană a isteriei și metoda psihanalizei. Terminologia și concepția 
lui Freud sunt încă în evoluție — din fericire, aș spune. Căci, în 
ciuda progreselor uimitoare pe care le‑a făcut cunoașterea isteriei  
în ultimii ani grație lucrărilor lui Freud, nici acesta, nici noi, cei care 
i‑am urmat, n‑am ajuns la capătul cunoașterii. Așa că nu trebuie să 
ne mire dacă Freud, în cea mai recentă scriere pe care a publicat‑o 
despre isterie1, a abandonat din nou, în cea mai mare parte, termi‑
nologia stabilită în Studii despre isterie (1895) și a introdus, în schimb, 
o serie de alți termeni, mai adecvați. Nu trebuie să înțelegem întot‑
deauna termenii freudieni ca pe niște concepte precis delimitate 
științific, ci mai degrabă ca pe niște expresii ocazionale ale limbajului 
său bogat în diverse formulări. Așadar, cine scrie despre Freud nu 
trebuie să polemizeze cu el pe marginea cuvintelor, ci, mai curând, 
trebuie să aibă mereu în vedere esențialul:

Freud explică orice isterie printr‑o serie de traume psihice care 
culminează în cele din urmă cu o traumă sexuală din perioada pre‑
pubertății. Așa‑numitul caracter „psihogen“ al isteriei a fost cunos cut, 
firește, încă dinaintea lui Freud. (O delimitare precisă a conceptului 

* [Publicat pentru prima oară în Journal für Psychologie unde Neurologie, VII/1–2 
(Leipzig, 1905), pp. 1–24; apoi, ca a șasea contribuție, în Diagnostische Asso
ziationsstudien, I, pp. 258–281.]

1 Fragment dintro analiză de isterie (1905).
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de psihogen i‑o datorăm în special lui Möbius2.) Se știa că isteria 
provine din reprezentări ce se disting prin intensitatea lor afectivă. 
Totuși, abia Freud ne‑a arătat pe ce căi se derulează procesul psiho‑
logic. El a constatat că, în esență, simptomul isteric simbolizează 
niște reprezentări (în ultimă instanță, sexuale), ce nu mai sunt pre‑
zente în conștiință, fiindcă au fost expulzate de acolo cu ajutorul 
unor inhibiții puternice. Refularea se realizează prin faptul că repre‑
zentările decisive au un accent de neplăcere atât de intens încât nu 
sunt compatibile cu conștientul Eului.

Metoda psihanalitică este inseparabil legată de această concepție. 
Ea ne facilitează cunoașterea materialului de reprezentări care au 
fost refulate și au devenit inconștiente. Dacă îi întrebăm pe bolnavi 
direct despre cauza bolii lor, obținem întotdeauna informații inco‑
recte sau cel puțin lacunare. Dacă am primi informații corecte, ca în 
cazul altor boli (fizice), am cunoaște încă demult natura psihogenă 
a isteriei. Dar abilitatea isteriei este tocmai aceea că refulează și uită 
cauza reală, trauma psihică, înlocuind‑o cu „cauze‑ecran“ super‑
ficiale. Așa se face că de la persoanele isterice auzim de nenumărate 
ori afirmația că boala lor este generată de o răceală, de surmenaj, de 
tulburări organice reale etc. Și astfel, mulți medici se lasă mereu in‑
duși în eroare. Alții cad în cealaltă extremă și susțin că toți istericii 
mint. Însă prin aceasta, ei nesocotesc complet condițiile psihologice 
ale isteriei; la drept vorbind, această boală există numai prin faptul 
că reprezentările incompatibile cu conștientul Eului au fost refulate 
și, ca atare, nu pot fi reproduse. Inhibițiile, care pornesc de la con‑
știentul Eului și vizează refularea reprezentărilor, sunt evitate prin 
metoda psihanalitică a lui Freud. În esență, această metodă constă 
în faptul că bolnavii povestesc pur și simplu la nimereală tot ce le 
trece prin minte. (Freud a numit acest procedeu și „asociere liberă“.) 
O expunere amănunțită a acestei metode se găsește în cartea lui 
Freud Interpretarea viselor. Deși, teoretic vorbind, este sigur în mod 
aprioric că toate ideile spontane ale omului sunt guvernate, în mod 
admirabil, de legi psihice, totuși este ușor de înțeles că oricine nu are 
2 [Paul Julius Möbius (1853–1907), neurolog german care l‑a influențat pe 

Freud.]
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ceva mai multă experiență se rătăcește în labirintul gândurilor, iar 
până la urmă se împotmolește deznădăjduit. Unul dintre principalele 
argumente împotriva aplicabilității generale a metodei lui Freud va 
fi și va rămâne faptul că pentru o psihanaliză trebuie să presupunem, 
deopotrivă, receptivitatea psihică și rutina medicului, așadar, niște 
particularități individuale ce nu pot fi presupuse la orice medic sau 
psiholog. Apoi, de psihanaliză ține o orientare specifică a gândirii, 
care vizează interpretarea simbolurilor. Această atitudine poate fi 
dobândită însă numai prin exerciții asidue. Este o orientare mentală 
înnăscută a poetului, dar este ocolită în mod penibil tocmai de gân‑
direa științifică, pentru că ea trebuie să fie constelată de reprezentări 
clare. Gândirea simbolică ne solicită o atitudine nouă, ca și cum ar 
trebui să începem să gândim în maniera fugii de idei. Din aceste 
motive, pare‑se, metoda lui Freud a fost înțeleasă până acum doar 
în situații de excepție și a fost practicată încă și mai rar, astfel încât, 
în realitate, nu există decât puțini autori capabili să‑l aprecieze pe 
Freud din punct de vedere teoretic sau practic (Löwenfeld, Vogt, 
Bleuler, Warda, Störring, Riklin, Otto Gross, Hellpach3).

În ciuda numeroaselor experiențe valoroase pe care ni le‑a facili‑
tat autorul ei, psihanaliza lui Freud continuă să fie o artă destul de 
dificilă, din moment ce orice începător își pierde repede curajul și 
orientarea în fața unor obstacole fără număr. Lipsesc tocmai funda‑
mentele certe de la care am putea porni investigația. Dacă avem de 
consultat un pacient, ca să zicem așa, la nimereală, foarte des n‑avem 
habar de unde trebuie să începem.

Peste aceste prime și cele mai importante dificultăți ne‑a ajutat 
să trecem experimentul asociațiilor. Așa cum am demonstrat mai 
ales în lucrarea mea Despre comportamentul timpilor de reacție în 
experimentul asociațiilor4, în cursul experimentului desfășurat  
în condițiile unor perturbări caracteristice se fac auzite așa‑numi‑
tele complexe de reprezentări accentuate afectiv, ale căror existență 

3 [Recenziile lui Jung referitoare la cărțile lui Leopold Löwenfeld și Willy 
Hellpach, în: Opere complete, vol. 18/1 (Viața simbolică), Ed. Trei, București, 
2014.]

4 [Al treilea studiu din acest volum.]
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și presupusă calitate pot fi recunoscute tocmai pe baza perturbărilor 
respective. După cum se știe, această realitate constituie fundamentul 
demersului de diagnostic psihologico‑judiciar al „stării de fapt“, 
abordare inaugurată de Wertheimer și Klein5, Hans Gross6 și 
Alfred Gross7, o metodă — pare‑se, promițătoare — de a diagnos‑
tica pe baza asociațiilor complexul care generează delictul comis. 
Firește, orice om are unul sau mai multe complexe care se manifestă 
cumva la nivelul asociațiilor. Planul secundar al conștiinței noastre 
(sau inconștientul) constă din astfel de complexe. Întregul material 
al amintirilor este grupat în jurul lor. Ele alcătuiesc de‑a dreptul niște 
unități psihice superioare, analoage complexului Eului (Bleuler8). 
Ele ne constelează întreaga gândire și activitate, deci, și asociațiile. 
Cu experimentul asociațiilor corelăm de fiecare dată un al doilea 
experiment, așa‑numitul test de reproducere a asocierii9. Experi‑
mentul constă în faptul că îi cerem subiectului să mai declare o dată 
care a fost reacția lui la fiecare cuvânt‑stimul în timpul primului 
ex periment. Acolo unde memoria dă greș este vorba de cele mai 
multe ori despre constelația generată de un complex. Prin urmare, 
metoda reproducerii asocierii slujește la circumscrierea mai precisă 
a perturbărilor provocate de complex.

Toate nevrozele psihogene conțin un complex ce se deosebește 
de complexele normale prin faptul că este înzestrat cu accente afec‑
tive extraordinar de puternice și, ca atare, are o asemenea forță con‑
ste latoare încât subjugă individul, influențându‑l pe de‑a‑ntregul. 
De aceea, complexul este causa morbi. (O oarecare predispoziție  
este presupusă, desigur!) Adesea, pe baza asociațiilor ne putem da 
seama rapid ce fel de complex este, obținând astfel indicii importante 

5 Wertheimer, ExperimenteIIe Untersuchungen zur Tatbestandsdiagnostik; 
Wertheimer și Klein, Psychologische Tatbestandsdiagnostik.

6 Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik. 
7 Die Assoziationsmethode im Strafprozeß; Grabowsky, Psychologische Tat bes

tands diagnostik.
8 Versuch einer naturalwissenschaftlichen Betrachtung der psychologischen 

Grundbegriffe și Bewußtsein und Assoziation. 
9 Jung, „Observații experimentale asupra facultății memoriei“ [al patrulea studiu 

din prezentul volum].

665



Cercetări experimentale

376

pentru terapia cauzei. Un rezultat secundar, care nu trebuie subesti‑
mat, este cunoașterea științifică aprofundată, pe care o dobândim 
astfel în legătură cu geneza și construcția internă a nevrozelor 
psihogene. Ce‑i drept, esența acestor cunoștințe ne‑a furnizat‑o încă 
demult Freud, grăbindu‑se s‑o ia cu mult înaintea înțelegerii din 
epoca sa. De aceea, n‑ar trebui să însemne prea mult dacă mă stră‑
duiesc ca prin experimentele mele să deschid noi căi de acces spre 
tezaurul de cunoaștere freudian. În publicațiile de până acum dedi‑
cate studiilor de diagnostic al asociațiilor, principiile lui Freud au 
fost antrenate, în mai multe rânduri deja, în oferirea unor explicații. 
În această scriere aș dori să dezbat legătura dintre psihanaliză și 
experimentul asociațiilor pe baza unor exemple practice. În acest 
scop aleg un caz obișnuit de nevroză compulsivă, pe care l‑am tratat 
în iunie 1905:

Domnișoara E. a venit la mine ca s‑o tratez prin hipnoză de o 
insomnie care dura deja de patru luni. În afară de insomnie, s‑a mai 
plâns de anxietate și tulburare lăuntrică, de iritare în raport cu fami‑
lia ei, de nerăbdare și intoleranță. Domnișoara E. are 37 de ani, este 
profesoară, instruită și inteligentă, „nervoasă“ dintotdeauna și are  
o soră mai mică afectată de un retard mintal; tatăl a fost alcoolic. 
Stare: bine hrănită. Fizic, nicio constatare notabilă. — Pacienta face 
o mulțime de gesturi agitate și spasmodice surprinzătoare. În timpul 
discuției se uită rar la medic, mai întotdeauna vorbește privind din‑
colo de el, spre geam. Din când în când se întoarce și mai mult și 
deseori dă să râdă involuntar, tresărind din umeri de parcă s‑ar scu‑
tura de ceva respingător; atunci scoate frecvent și abdomenul în față, 
într‑o manieră specifică.

Anamneza pe care o oferă este foarte lacunară și imprecisă. Aflăm că  
a fost mai demult guvernantă în străinătate; pe‑atunci n‑ar fi fost bolnavă 
încă. Boala a apărut abia în ultimii ani și a evoluat treptat până la apogeul 
de‑acum. A fost tratată fără succes de diverși medici. Acum ar încerca și 
hipnoza, dar spune chiar de la început că este ferm convinsă că nici aceasta 
nu va reuși. Crede că boala ei este incurabilă, iar ea e sigură că va înne‑
buni. De altfel, s‑a gândit adesea că nu mai poate fi normală și că este deja 

666



V. Psihanaliza şi experimentul asociațiilor

377

nebună. Aici ne‑a surprins că pacienta sporovăia în mod evident despre 
ceva ce nu voia sau nu putea să spună. Când am insistat cu întrebările, mi‑a 
declarat în cele din urmă, făcând o mulțime de gesturi de apărare și înro‑
șindu‑se încontinuu, că nu poate dormi în orice caz pentru că, de fiecare dată 
când se pregătește să se culce, se gândește că precis nu va putea dormi și că 
n‑are să mai poată dormi deloc, până în clipa morții; atunci se trezește de‑a 
binelea și nu mai are somn toată noaptea. De fiecare dată când simte obo‑
seala și are din nou chef să doarmă, o trezește brusc aceeași teamă imensă 
că nu va mai putea dormi deloc, până ce va înnebuni sau va muri. A fost 
nevoită pur și simplu să‑și smulgă sieși această declarație, făcând numeroase 
gesturi de apărare, care aproape că au trezit impresia că are de povestit ceva 
necuviincios din punct de vedere sexual și că s‑ar rușina din acest motiv. 
Totodată m‑au surprins iarăși mișcările abdomenului ei, deja menționate. 
De mai multe ori a râs cu sfială parcă, fapt ce a produs o impresie extraor‑
dinar de inadecvată. Acest ciudat tablou al stării ei mi‑a prilejuit întrebarea 
dacă mai există și alte reprezentări care o chinuiesc în timpul insomniei: 
„Nu, nu‑mi amintesc nimic — toate se învălmășesc, oh, sunt mii de lucruri 
care‑mi trec prin cap.“ Dar nu poate reproduce nimic din ele, face gesturi 
de apărare, spune deodată că deseori are astfel de gânduri prostești, ce‑i 
revin cu insistență și de care nu poate scăpa, oricât s‑ar strădui. Din păcate, 
nu mi le poate împărtăși, fiindcă se teme că pe urmă voi căpăta și eu 
asemenea obsesii. Cândva le‑a împărtășit unui preot și unui medic câte ceva 
din gândurile ei, iar acum se vede nevoită să se gândească mereu că i‑a 
molipsit pe acești oameni, făcându‑i să aibă și ei obsesii. Cu siguranță  
m‑a contaminat deja și pe mine. Am liniștit‑o că am mai auzit o mulțime 
de idei asemănătoare, care nu mi‑au dăunat câtuși de puțin. În urma acestei 
clarificări, mi‑a mărturisit, repetând gesturile de apărare specifice, că — în 
afara ideii menționate, potrivit căreia i‑a molipsit pe preot și pe medic cu 
aceste obsesii — mai este chinuită cu precădere de ideea că o vecină, dece‑
dată de curând, a murit ca o nefericită din cauza ei și că va trebui să îndure 
toate chinurile iadului. Această idee i‑a venit abia începând cu decesul 
respectiv; anterior însă, vreme de mai mulți ani, a avut ideea că un băiat pe 
care ea‑l educase cândva ar fi murit după aceea din cauza pedepselor fizice 
pe care ea i le aplicase uneori. Frica a chinuit‑o atât de îngrozitor încât s‑a 
văzut nevoită să scrie deja de două ori familiei elevului, spre a se interesa  
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de starea acestuia. De fiecare dată a făcut‑o într‑o formă ce nu ridica nicio 
suspiciune. Veștile bune pe care le‑a obținut de fiecare dată au liniștit‑o pe 
moment, dar după câteva zile i‑a revenit frica. Acum, acea idee a încetat;  
în schimb, trebuie să se învinuiască de moartea nefericită a vecinei. Mintea  
îi spune că astfel de idei sunt absurde (când afirmă acest lucru, are o voce 
foarte nesigură) sau poate că este totuși așa (adaugă ea numaidecât). Deci 
nu corectează totul, ci în mod evident este complet dominată de ideea  
ei fixă.

Anamneza n‑a putut descoperi unele anormalități sexuale, adică tot 
ceea ce s‑ar putea referi la niște procese sexuale este tăgăduit, firește.

Pacienta a zădărnicit o tentativă de hipnoză, nereușind deloc să‑și fixeze 
privirea. Pentru a nu epuiza de la bun început această metodă prin încercări 
inutile, am decis să aflu mai întâi cât de cât cum stau lucrurile cu materialele 
psihice pe care se fundamentează tabloul bolii. De aceea, am recurs și în 
cazul acestei paciente la experimentul asociațiilor.

1. Experimentul asociaþiilor

Reproduc în continuare întregul experiment:

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul  Reproducerea
  de reacție 
1. cap10 idei 2,2'' păr
2. verde iarbă 1,8'' +11

3. apă băutor — a bea 2,4'' sticlă
4. a înțepa ac 3,6'' +
5. înger r.12 cer 2,6'' +

10 Asociațiile reproduse greșit au fost evidențiate grafic de fiecare dată.
11 + înseamnă reproducere corectă.
12 r. înseamnă că pacienta a repetat aici rapid cuvântul‑stimul în cursul reacției. 

Acest fenomen este des întâlnit în timpul și după reacțiile determinate de 
complex.
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6. lung r. scurt 4,0'' +
7. corabie mare13 1,4'' +

Nu sunt în stare să ofer o analiză exhaustivă a asociațiilor. La 
toate întrebările, pacienta s‑a mulțumit să dea asigurări că nu i‑a venit 
în minte absolut nimic special în așa‑numitele puncte critice. Așa că 
mi‑a fost imposibil să descopăr pe baza unei analize subiective de‑
terminantele fiecărei reacții în parte. Totuși, rezultatul obiectiv al 
experimentului este suficient pentru a diagnostica măcar în linii 
mari complexul, în mod independent de declarațiile pacientei. Cum 
am pus acest diagnostic voi prezenta aici cât mai detaliat posibil.

Precizez de la început că media probabilă (Kraepelin) a tuturor 
timpilor de reacție ai experimentului se cifrează la 2,4''. În mod 
categoric, această medie este prea mare pentru o persoană inteligentă 
și instruită. Cifra medie pe care eu am obținut‑o de la 12 subiecți 
instruiți este de 1,5''. Deoarece îndeosebi influențele afective pre‑
lungesc timpul de reacție14, trebuie ca pe baza acestei medii mari să 
deducem că pacienta are o emotivitate destul de puternică. Îl rog pe 
cititor să rețină această cifră, de 2,4'', în timpul următoarei examinări 
a reacțiilor.

1. Cap–idei are parte de o reproducere incorectă. Aici poate să fi 
acționat complexul bolii.

3. Apă–băutor–a bea este o reacție perturbată lingvistic: băutor 
este corectat prin a bea. Tatăl a fost un bețiv. Următorii trei timpi de 
reacție sunt prelungiți, toți, la peste 2,4''; în plus, urmează două 
repetări ale cuvântului‑stimul. Putem presupune, așadar, un accent 
afectiv persistent, începând cu băutor.15

5. Înger–cer poate să fi trezit obsesia morții nefericite a vecinei.

13 [Ca substantiv - n.t.]
14 Cf. „Despre comportamentul timpilor de reacție...“ [al treilea studiu din acest 

volum].
15 Aici nu pot detalia asupra justificării acestor concluzii (cf. op. cit.).
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Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
  8. a ara a semăna 2,2'' +
  9. lână a toarce 3,4'' – 16

10. prietenos iubitor 3,6'' bun
11. masă femeie 4,6'' – 
12. a întreba a răspunde 2,4'' +
13. stat biserică 2,2'' +
14. încăpățânat curajos 1,8'' prietenos
15. tulpină floare 1,8'' +

Nu pot să spun ce perturbare a survenit prelungind timpul în 
cazul cuvântului‑stimul lână. Conform experienței, la 10. prietenos 
apar cu mare ușurință reminiscențe erotice. Reacția surprinzătoare 
11. masă — femeie, pe care pacienta n‑o poate explica, pare să tri‑
mită la semnificația erotică de la 10. Persoanele sensibile, cum sunt 
toți nevroticii, iau întotdeauna cuvintele‑stimul ca pe ceva personal. 
De aceea, putem presupune ușor că pacientei i‑ar plăcea să fie „o 
femeie bună și iubitoare“. Faptul că în cazul pacientei cuvântul prie
tenos are o anumită tendință de reproducere se vede din reapariția 
sa la 14. (Reprezentările accentuate afectiv au, firește, o tendință de 
reproducere mai puternică decât cele indiferente.)

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
16. a dansa a sări 1,8'' +
17. lac r. apă 2,4'' +
18. bolnav sănătos 2,0'' +
19. mândru trufaș 5,0'' +
20. a găti a frige 2,0'' +
21. cerneală călimară 2,0'' +
22. rău bun 3,0'' –
23. ac a înțepa 2,2'' +

16 Înseamnă asociație nereprodusă.
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24. a înota apă 2,0'' +
25. călătorie cale ferată 2,2'' +
26. albastru roșu 1,8'' +
27. pâine cuțit 2,0'' +
28. a amenința necuviincios 8,0'' –

16. a dansa trezește cu predilecție reminiscențe erotice. Această 
presupunere este justificată aici pentru că reacția următoare este 
perturbată.

18 și 19. bolnav și mândru vor fi avut aici, cu ușurință, un efect 
personal. La mândru, caracteristicile complexului sunt clare; tot 
astfel rău și bun au trezit, în mod evident, niște sentimente. Reacția 
la a amenința — necuviincios sună ca o asociație pentru reprezentarea 
unui copil. Să se fi trezit oare aici reminiscența privitoare la elevul 
acela? A amenința poate trezi și altcumva o mulțime de relații 
accentuate afectiv. Deseori, oamenilor cu complexe vii le mai este 
oarecum frică de viitor. De aceea, vedem frecvent că ei raportează a 
amenința la o amenințare nedefinită din viitorul lor. Desigur, deseori 
se bazează și pe relații foarte concrete. Nu trebuie să uităm că un 
cuvânt precum „a amenința“ nu este foarte obișnuit și, ca atare, are 
un efect cam iritabil prin însăși „dificultatea“ lui, fără a fi nevoie să 
ascundă un complex cu totul aparte. Mi se pare totuși că este mai 
prudent să avem în vedere influența complexului decât „dificultatea“. 
(Vă reamintesc și de analizele lui Freud!)

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
29. lampă lumină 1,8'' +
30. bogat sărac 1,8'' +
31. pom verde 1,2'' +
32. a cânta a dansa 2,0'' +
33. milă sărac 2,0'' +
34. galben floare 4,2'' verde
35. munte r. mină 2,8'' +
36. a juca copii 2,2'' a dansa
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37. sare pâine 2,8'' +
38. nou vechi 1,6'' +

A dansa (16), evidențiat în seria anterioară, revine aici de două 
ori, dezvăluind deci o clară tendință de reproducere, corespun‑
zătoare unui accent afectiv demn de luat în seamă, categoric aferent 
acestui cuvânt. Repetițiile frecvente pot avea astfel efectul unei 
trădări: un domn pe care l‑am invitat să ia parte la experiment era 
convins că el nu va trăda niciun complex. În drum spre mine, el s‑a 
gândit cum va răspunde la cuvintele‑stimul; atunci i‑a venit imediat 
ideea să spună „Paris“, un cuvânt care i s‑a părut desprins de orice 
semnificație personală. În cursul experimentului, el a repetat 
într‑adevăr de patru ori „Paris“, declarând că acest cuvânt este abso‑
lut întâmplător. După o jumătate de an mi‑a mărturisit că în timpul 
experimentului se afla încă pe de‑a‑ntregul sub impresia unui eve‑
niment care‑l tulburase puternic, desfășurat la Paris. Odinioară însă 
i se păruse că „Paris“ n‑ar avea absolut nicio semnificație pentru el. 
N‑am motive să mă îndoiesc de sinceritatea acestui domn.  —  
34. galben a avut, cu siguranță, un efect personal, dacă e să conchi‑
dem după perturbările pe care complexul le‑a produs în proximitate. 
Pacienta are un ten îmbătrânit, cam gălbui. Femeile sunt foarte 
sensibile la așa ceva, mai ales când există un complex erotic.

Pare demn de menționat faptul că 36. copii nu este reprodus 
corect, ci înlocuit cu un alt element erotic.

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
39. obicei r. urât sau prost 12,2'' nărav
40. a călări r. a călători 2,4'' +
41. perete cameră 3,0'' –
42. prost r. deştept 2,8'' –
43. caiet r. carte 3,0'' +
44. a disprețui r. desconsiderare 15,2'' a desconsidera
45. dinte abces 1,4'' +
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În această serie întâlnim diverse perturbări grave produse de 
complex. La 39. obicei și 44. a disprețui, pacienta a făcut gesturi de 
apărare și a bătut din picior. Un obicei urât sau prost poate fi inter‑
pretat cu ușurință în sens sexual; de exemplu, onania este un obicei 
prost, un nărav. Oamenii cu astfel de „năravuri“ sunt disprețuiți.

42. prost poate fi ceva personal sau va fi rămas în zona accentului 
afectiv, care persistă de la obicei. Aici, mimica nu dezminte deloc un 
complex sexual. „Obiceiul“ ar putea însemna, eventual, și „obiceiul 
de a bea“ și astfel va fi trezit complexul tatălui alcoolic.

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
46. corect r. aş spune mereu 7,6'' incorect
 exact pe dos  
47. popor r. tată 6,0'' +
48. a puți miros plăcut 4,8'' +
49. carte r. condei 4,4'' caiet
50. nedrept r. simț 3,6'' drept
51. broască verde 2,4'' +
52. a se despărți căsnicie 2,2'' +
53. foame sete 1,4'' +
54. alb negru 1,8'' +

Dacă — așa cum presupunem noi — pacienta ia cuvintele‑stimul 
ca pe ceva personal și are un complex sexual în direcția sugerată, este 
de înțeles că la 46. corect, ea „ar spune mereu exact pe dos“, fiindcă 
este un mod de acțiune mai adecvat pentru ea; dar se potrivește la 
fel de bine și cu alcoolismul tatălui. Determinațiile duble sau 
multiple nu se exclud; conform lui Freud, ele constituie chiar regula.

Este surprinzător că 47 sună popor–tată. Pare să mai fi rămas în 
zona accentului afectiv de la corect. De aici s‑ar putea trage con cluzii 
asupra unei legături — deocamdată încă neclare — între remușcările 
ei și „tată“. (Această legătură se va clarifica mai târziu.)

Ce fel de perturbare a acționat la carte–condei nu este ușor de 
spus. Cuvântul „carte“ (Buch), pronunțat cum este scris, înseamnă 
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în dialectul elvețian „burtă“ (Bauch)17. În cazul unui complex sexual, 
o asemenea asimilație ar putea surveni cu ușurință. Eu am văzut‑o 
deja de mai multe ori la alți subiecți.

Diminuarea constantă a timpilor de reacție, pornind de la corect 
7,6'', pledează însă, mai degrabă, pentru o gravă perturbare produsă 
de complex, perturbare care începe la cuvântul‑stimul amintit și se 
stinge treptat, în cursul următoarelor șapte reacții. 50. nedrept pare 
să fie luat drept ceva personal, ceea ce se potrivește cu remușcările.

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție 
55. vită r. vacă 4,2'' +
56. a fi atent neascultător 4,0'' +
57. creion a ascuți 3,0'' ascuțit
58. înnorat vreme 1,8'' +
59. prună pom 3,8'' +
60. a nimeri sigur 1,4'' +
61. lege stat 2,8'' +
62. drag bun 4,0'' copil
63. sticlă apă 1,6'' +
64. a se certa gâlceavă 2,4'' discordie
65. capră lapte 2,0'' a mulge

Perturbația de la 55. vită n‑o pot explica. 56. neascultător amin‑
tește de anteriorul necuviincios, care s‑ar putea referi la elevul men‑
ționat. Perturbația reacției următoare, care este indiferentă, pledează 
pentru un accent afectiv persistent. Judecând după lungimea timpu‑
lui de reacție, 59. prună–pom pare să nu fi avut o derulare plată. 
Cuvântul folosit pentru prună nu este un cuvânt cotidian; totuși, nu 
este plauzibil ca un subiect instruit să fi avut nevoie, din acest motiv, 
de un timp de reacție atât de lung. (Idioții lui Wehrlin au medii 
care oscilează între 3,0'' și 3,7''; de aceea, 3,8'' la o persoană instruită 

17 [Vezi supra, paragr. 624 — n.t.]
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pare prea mult.) Pruna, ca și perja, este la noi un îndrăgit simbol 
sexual în limbajul uzual.

62. drag poate fi revendicat ușor pentru un complex erotic. La 63. 
sticlă iese din nou la suprafață complexul tatălui alcoolic, odată cu 
puternicul accent afectiv legat de acesta. (De aici, perturbarea urmă‑
toarelor două reacții.)

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
66. mare18 mic 2,6'' +
67. cartof r. făinos 6,0'' +
68. a măcina râșniță 2,0'' +
69. parte r. mic 11,6'' +
70. bătrân respingător 3,0'' tânăr, urât
71. floare frumoasă 2,0'' parfum
72. a bate nuia 2,8'' –
73. cutie masă 2,8'' +

66. mare este luat, de regulă, drept ceva personal. Pacienta este 
foarte scundă. În condițiile unui complex erotic — așa cum am și 
văzut, de altfel —, ea trebuie să aibă puternice raportări la corpul ei. 
Așa s‑ar explica perturbarea următoarei reacții.

La 69. parte, timpul de reacție s‑a prelungit foarte mult. Parte 
(Teil), înțeleasă ca organ genital (Geschlechtsteil), este ceva foarte 
obișnuit. Aici, accentul afectiv puternic este caracteristic acestei 
accepțiuni. Nu ne miră faptul că sub această constelație, 70. bătrân 
este înțeles într‑un sens erotic personal. Cât de puternic accentuată 
este la pacientă problema frumuseții fizice și a ofilirii ei se vede din 
per severația frumoasă (71). 72. a bate–nuia poate fi constelată  
în mod deosebit tot de obsesia că ea se face vinovată de moartea 
elevului.

18 [Ca adjectiv - n.t.]
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Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
74. sălbatic copil 2,4'' +
75. familie mare 2,4'' +
76. a spăla r. a curăța 3,0'' +
77. vacă a mulge 1,8'' +
78. străin r. dor 14,8'' +
79. noroc r. nenorocire 3,0'' +
80. a povesti istorisire 1,6'' +

Mica perturbație de la 76. a spăla se poate explica prin constelația 
elementelor erotice precedente: copil și familie. 78. străin a trezit în 
mod evident o raportare personală, pe care o vom explica mai târziu.

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
81. bună‑cuviință minte 4,6'' +
82. strâmt r. mic 3,2'' +
83. frate soră 1,0'' +
84. pagubă r. vecin 4,0'' +
85. barză r. biserică 2,4'' +
86. fals r. infidel 3,0'' +
87. teamă sentiment 2,4'' +
88. a săruta gură 2,2'' +
89. incendiu foc 1,8'' +
90. murdar lipicios 2,2'' +
91. ușă cută 1,6'' +

Asociația sonoră 81. bunăcuviință–minte19 este foarte surprin‑
zătoare. Să ne amintim de perturbația care a produs obicei! Acolo am 
presupus că năravul e onania. Și aici ar putea fi fost trezit complexul 
cu pricina. În acest caz, minte nu este întâmplător. Potrivit opiniei 

19 [În germană: Anstand–Verstand — n.t.]
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publice, onania ruinează mintea. Să ne amintim și de lamentațiile 
pacientei că se teme că va înnebuni.

82. strâmt–mic continuă să se afle sub influența reacției pre‑
cedente: prin analogie cu apariția sa anterioară, mic aparține, pro‑
babil, complexului corporalității; sub constelația asociației precedente, 
strâmt se poate referi la introitus vaginae și, drept urmare, poate fi 
legat cu mic, care sugerează constituția ei fizică; și rău famata „parte“ 
este „mică“. (Această presupunere va fi confirmată.) 84. pagubă este 
luată, probabil, drept ceva personal. Ea se potrivește cu vecin. Pa‑
cienta i‑a provocat vecinei pagube incalculabile, făcându‑se vinovată 
de moartea nefericită a acesteia. Sub constelația sexuală însă, pagubă 
poate fi luată și drept ceva personal; oamenii‑și provoacă pagube 
fizice și psihice prin onanie (ca mai sus!). Atunci, vecina nu este 
decât o persoană‑ecran. (Cf. dovezile similare prezentate de Freud!) 
Pacienta se poate ascunde sub chipul vecinei. Faptul că aici a inter‑
venit un accent afectiv poate fi cunoscut după perturbările ce urmează. 
La 86. fals–infidel, în cazul unei domnișoare mai în vârstă, poate să 
fi ieșit la iveală cu ușurință o anumită reminiscență erotică.

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
  92. a alege r. profesor 4,4'' +
  93. fân paie 1,8'' +
  94. liniştit r. (still)  scaun (Stuhl) 13,0'' copil
  95. batjocură sarcasm 1,4'' +
  96. a dormi r. a sta treaz 3,4'' +
  97. lună an 1,6'' +
  98. colorat pestriț 2,4'' +
  99. câine pisică 1,2'' +
100. a vorbi a tăcea 1,4'' +

La 92. a alege, femeile asociază, de obicei, ideea de căsătorie.
Tatăl pacientei a fost profesor, ea este profesoară. Ar fi ușor să 

presupunem că ea se gândește să se mărite cu un profesor. Totuși, 
aici ar putea intra în discuție și complexul tatălui. (Despre aceasta, 
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mai târziu.) 94. liniştit–scaun este o asociație sonoră surprinzătoare. 
Ne lămurește elementul erotic copil. Un copil poate fi liniştit; dar 
liniștiți sunt și morții. (Obsesie: ea a cauzat moartea elevului ei prin 
maltratare.) Dar aici se pot ascunde și referințe erotice; de pildă, 
asociațiile erotice care pornesc de la verbul german stillen — „a po‑
toli“ (cf. carte). Putem „potoli“20 foamea unui bebeluș, putem „po‑
toli“ și dorința sexuală. 96. a dormi are o mulțime de referințe 
erotice. De exemplu, pacienta nu poate dormi; la persoanele mai 
tinere însă, insomnia constituie adesea expresia insatisfacției sexuale 
(Freud). Cine nu are nicio experiență în domeniul psihologiei 
patologice a asociațiilor va clătina din cap, probabil, văzând 
presupunerile expri mate mai sus și, eventual, nu le va lua ca pe niște 
ipoteze, ci de‑a dreptul ca pe niște himere. În cazul lor se va rosti, 
pesemne, aceeași sentință ca în cazul Interpretării viselor a lui Freud.

Mai întâi să rezumăm rezultatul experimentului asociațiilor și al 
reproducerii: după cum am menționat, pacienta n‑a oferit lămuriri; 
așadar, totul se reduce exclusiv la datele obiective ale experimentului 
și la experiența mea.

Media probabilă a timpilor de reacție se cifrează la 2,4''. 44% dintre 
timpii de reacție depășesc 2,4''. Printre ei sunt timpi de până la 15,2'', 
ceea ce ne permite să deducem o emotivitate considerabilă sau, cu 
alte cuvinte, o deficiență majoră de stăpânire a materialului psihic.

În cursul analizei am sugerat existența unor complexe diverse. 
Un rol principal pare să joace complexul erotic. N‑ar fi superfluu 
dacă aș mai reuni o dată, aici, reacțiile fiecărui complex în parte, cu 
scopul de a obține o perspectivă mai bună.

La complexul erotic se pot referi21:

20 [În germană, stillen („a potoli“) are și sensul de „a alăpta“. Acest verb provine, 
desigur, de la still — „liniștit“ — n.t.]

21 Pentru a scoate cât mai clar în evidență perturbarea produsă de complex, adaug 
de fiecare dată și fenomenele de persevarație, dar cu precădere timpii reacțiilor 
următoare, timpi care descresc treptat. 
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Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
10. prietenos iubitor 3,6'' bun
11. masă femeie 4,6'' –
12.   2,4'' 
13.   2,2'' 
14.   1,8'' 
16. a dansa a sări 1,8'' +
17. lac r. apă 2,4'' +
34. galben floare 4,2'' verde
35. munte r. mină 2,8'' +
36.   2,2'' 
39. obicei r. urât sau prost 12,2'' nărav
40. a călări r. a călători 2,4'' +
41. perete cameră 3,0'' –
44. a disprețui r. desconsiderare 15,2'' a desconsidera
45.  1,4'' 
59. prună pom 3,8'' +
62. drag bun 4,0'' copil
66. mare mic 2,6'' +
67. cartof r. făinos 6,0'' +
68.  2,0'' 
69. parte r. mic 11,6'' +
70. bătrân respingător 3,0'' tânăr, urât
71. floare frumoasă 2,0'' parfum
72. a bate nuia 2,8'' –
73.  2,8'' 
74. sălbatic copil 2,4'' +
75. familie mare 2,4'' +
76. a spăla r. a curăța 3,0'' +
81. bună‑cuviință minte 4,6'' +
82. strâmt r. mic 3,2'' +
83.  1,0'' 
86. fals r. infidel 3,0'' +
87.  2,4'' 
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88.  2,2'' 
89.  1,8'' 
92. a alege r. profesor 4,4'' +
93.  1,8'' 
94. liniştit r. scaun 13,0'' copil
95.  1,4'' 
96. a dormi r. a sta treaz 3,4'' +
97.  1,6'' 

Iată legenda pe care o putem face pentru aceste asociații ce ar 
trebui interpretate sexual, din câte se pare, și care relevă, în același 
timp, toate perturbările caracteristice ale complexului:

Pacienta se simte bătrână, respingătoare, percepe foarte neplăcut 
tenul ei gălbui, iar corpului în genere îi acordă o atenție deosebită; 
nu‑i place îndeosebi faptul că este atât de scundă. Probabil că are o 
mare dorință de a se mărita; cu siguranță, ar fi o femeie iubitoare 
pentru soțul ei și i‑ar plăcea să aibă copii. Sub aceste simptome 
erotice puțin suspecte pare să se ascundă însă un complex sexual, pe 
care pacienta are toate motivele să‑l refuleze mai puternic. Există 
indicii ce ne permit să conchidem că ea le acordă organelor ei geni‑
tale o atenție anormală; la o femeie decentă și instruită, aceasta nu 
poate însemna altceva decât onanie. Onania înțeleasă totuși în sensul 
mai larg de autosatisfacere perversă.

Onania este una dintre cele mai frecvente surse de remușcări22 și 
autocritică. Și acest complex sau mai bine zis această latură a com‑
plexului sexual o găsim sugerată în asociațiile următoare:

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
14. încăpățânat curajos 1,8'' prietenos
19. mândru trufaș, prost 5,0'' +
22. rău bun 3,0'' ‑
23.  2,2'' 
22 Firește, reproșurile nu trebuie să se limiteze exclusiv la complexul sexual, căci, 

potrivit experienței, ele se generalizează rapid.
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24.  2,0'' 
42. prost r. deștept 2,8'' –
43. caiet r. carte 3,0'' +
46. corect r. aş spune mereu  
 exact pe dos 7,6'' incorect
47. popor r. tată 6,0'' +
48. a puți miros plăcut 4,8'' +
49. carte r. condei 4,4'' caiet
50. nedrept r. simț 3,6'' just
51.  2,4'' 
52.  2,2'' 
53.  1,4'' 

La complexul tatălui alcoolic pot fi reduse următoarele asociații:

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
3. apă băutor — a bea 2,4'' sticlă
4.  3,6'' 
63. sticlă a — apă 1,6'' +
64. a se certa gâlceavă 2,4'' discordie
65. capră lapte 2,0'' a mulge

Din această reunire se vede că indiscutabil, complexul sexual se 
află în prim‑plan. Pe baza considerațiilor prezentate, socotesc că 
diagnoza complexului este certă, deși, după cum am spus, n‑am 
putut obține din partea pacientei o confirmare directă a acestei 
interpretări.

De aceea, i‑am explicat că sunt sigur că obsesiile ei nu sunt decât 
pretexte și deplasări conceptuale, dar în realitate, ea este chinuită de 
reprezentări sexuale.

Această explicație a fost combătută de pacientă cu pasiune și 
nedisimulată convingere. Dacă în urma experimentului asociațiilor 
n‑aș fi fost convins de existența unui complex sexual puternic accen‑
tuat, siguranța mea s‑ar fi clătinat, probabil. Am apelat la inteligența 
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ei și la dragostea ei pentru adevăr: m‑a asigurat că mi‑ar spune, dacă 
ar ști realmente despre așa ceva; căci știe bine că ar fi o prostie să 
ascundă asemenea gânduri în fața medicului. La căsătorie, pacienta 
s‑a gândit ca „orice om, dar nu mai mult“. Pe urmă am lăsat‑o să 
plece și am chemat‑o după două zile.

2. Psihanaliza

În cadrul psihanalizei, starea psihică a pacientului este impor‑
tantă, dar mai importantă este starea psihică a medicului. Așa s‑ar 
putea explica de ce psihanaliza lui Freud este tratată cu tăcere de 
către știință. Cine nu se apropie de caz cu o convingere fermă cade 
curând în cursele și capcanele pe care complexul isteriei i le întinde 
pretutindeni unde respectivul speră să‑i vină de hac. Trebuie să se 
știe de la bun început că în cazul istericului totul se împotrivește 
scoaterii la iveală a complexului. Când e necesar, nu doar interesul 
și simpatia pacientului față de medic încep să nu mai funcționeze, ci 
și gândirea, memoria și, în cele din urmă, chiar limbajul lui. Însă 
aceste măsuri specifice de apărare nu fac altceva decât să trădeze 
complexul.

Așa cum în cadrul experimentului asociațiilor ezitarea, repro‑
ducerea defectuoasă și, în genere, perturbarea caracteristică survin 
ori de câte ori când este trezit complexul, tot astfel în cursul analizei, 
dificultățile apar ori de câte ori ne aflăm în proximitatea complexului. 
După cum se știe, pentru a evita aceste dificultăți, Freud cere „aso‑
cierea liberă“. Este o metodă foarte simplă, pe care trebuie s‑o 
exersăm numai de câteva ori, spre a o cunoaște într‑o oarecare 
măsură. În ce mă privește, am efectuat psihanaliza exact după mo‑
delul lui Freud. Am lăsat‑o pe pacientă să ocupe un scaun comod și 
m‑am așezat în spatele ei, ca să n‑o derutez. I‑am cerut apoi să‑mi 
povestească liniștită tot ce‑i trece momentan prin minte, indiferent 
despre ce ar fi vorba. Pacienta a râs; nu putem totuși să spunem orice 
nerozie ne vine‑n minte. Dar eu mi‑am menținut solicitarea. Apoi, 
ea a dat de câteva ori să spună ceva, însă și‑a reprimat de fiecare dată 
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pornirea sub pretextul că este o prostie, că eu am să râd și mă voi 
gândi că este o persoană comună sau ingrată. M‑am limitat la a o 
îndemna să povestească în continuare, iar la sfârșit, pacienta a rostit 
următoarele propoziții: „Cred că nu mă voi însănătoși totuși 
niciodată… acum veți râde, în orice caz… dar sunt convinsă că nu 
mă voi face bine niciodată… nu mă puteți hipnotiza, fiindcă sunt 
convinsă că nimeni nu mă poate hipnotiza… mă veți vindeca la fel 
de puțin ca oricare alt medic… însă situația devine și mai gravă, 
pen tru că acum trebuie să‑mi reproșez că nu fac decât vă ocup inutil 
timpul cu prostiile mele.“ Această idee nu era total nejustificată, 
deoarece pacienta a scos propozițiile acestea abia după pauze lungi, 
astfel încât am avut nevoie de aproape o jumătate de oră pentru a 
ajunge la un rezultat slab. Ea a continuat: „Acum mă gândesc la cei 
de acasă, care muncesc și ar avea nevoie de mine, în vreme ce eu stau 
aici numai pentru ideile mele neghioabe… cu certitudine, vă vor 
contamina și pe dumneavoastră… acum mă gândesc că nu pot dor‑
mi și că am luat un gram de veronal azi‑noapte, în ciuda interdicției 
dumneavoastră. — Cu siguranță, nu voi mai putea dormi niciodată, 
și atunci cum oare să mă vindecați? — Ce trebuie să vă mai spun? — 
<Aici se remarcă o anumită neliniște.> — Nu vă pot povesti totuși 
toate prostiile care‑mi trec prin minte. — <Neliniște crescândă, 
tresare din umeri, din când în când bate din picior și se scutură, 
cuprinsă parcă de o puternică nemulțumire.> — Nu, astea sunt 
nerozii… acum nu mai știu nimic… cu siguranță, nu‑mi mai trece 
absolut nimic prin minte, acum lăsați‑mă să plec acasă… precis, nu 
mai știu nimic — <se sucește și se învârtește foarte agitată pe scaun, 
face gesturi de apărare, scuturându‑și bustul încoace și‑ncolo și 
împingând lateral cu coatele; în fine, sare brusc de pe scaun și dă  
să plece, fiindcă nu‑i mai vine absolut nimic în minte. O constrâng 
cu blândețe să se așeze pe scaun și îi reproșez că a venit la mine să se 
vindece totuși, iar atunci ar trebui să se supună dispozițiilor mele. 
După lungi parlamentări privitoare la sensul și scopul metodei mele, 
ea consimte, în sfârșit, să rămână și să continue, dar în curând re‑
încep gesturile de dezgust și de apărare, se răsucește pur și simplu  
pe scaun, iar din când în când se ridică în picioare, cu o mișcare 
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violentă, ca și cum ar fi luat o decizie după un efort maxim, și la 
urmă spune cu capul plecat:> „Ah, îmi vine‑n minte o stupizenie… 
veți râde, cu siguranță… dar n‑aveți voie să povestiți nimănui… nu 
este absolut nimic… e ceva foarte simplu… nu, nu vă pot povesti 
niciodată… n‑are nimic de‑a face cu boala mea… chiar vă răpesc 
timpul cu asta… este ceva total neînsemnat… trebuie să vă poves‑
tesc, într‑adevăr? — Chiar îmi cereți asta? Oh, pot să vă povestesc 
foarte bine, iar pe urmă am scăpat. — Așadar… eram odată în 
Franța… nu, nu merge, chiar dacă ar fi să mai stau încă patru săptă‑
mâni pe scaunul ăsta. — <hotărându‑se brusc> deci, eram odată 
guvernantă în Franța… era acolo și o servitoare… nu, nu pot po‑
vesti… nu, era acolo un grădinar… pentru numele lui Dumnezeu, 
ce veți spune despre mine! — Asta‑i cea mai mare tortură… nu m‑aș 
fi gândit niciodată la așa ceva!“

În sfârșit, printre aceste interjecții scoase cu mare chin, după 
nenumărate împotmoliri și întreruperi repetate, când pacienta s‑a 
jurat că aceasta este prima și ultima ședință la mine și că mâine are 
să plece neapărat, a ieșit la iveală următoarea istorisire:

Conașul avea un grădinar care i‑a spus odată că i‑ar plăcea să 
doarmă la ea. Și a dat s‑o sărute, în timp ce îi spunea asta. Dar paci‑
enta l‑a respins. Seara, când a mers la culcare, ea a ascultat la ușă și 
s‑a gândit cum ar fi dacă el ar veni în momentul acela să doarmă 
împreună; atunci a cuprins‑o un puternic sentiment de teamă că el 
chiar ar veni până la urmă. În pat însă s‑a trezit gândindu‑se din nou 
la cum ar fi dacă el ar veni; apoi s‑a lepădat iarăși de acest gând. Dar 
gândul referitor la cum ar fi dacă grădinarul ar dormi la ea n‑a pă‑
răsit‑o, deși a îngrozit‑o mereu faptul că este în stare să se gândească 
la așa ceva. Frământându‑se cu astfel de gânduri, n‑a mai avut somn 
până la ziuă.

Prima ședință a durat nu mai puțin de o oră și jumătate. Rezul‑
tatul ei a fost o istorisire sexuală! Pentru mine, interesantă a fost  
mai ales această apariție subită; ea a survenit în condițiile aceleiași 
mimici care mă surprinsese la pacientă încă de la prima consultație. 
Aceste manifestări cu aspect de ticuri se aflau deci într‑o legă‑
tură foarte strânsă și ușor de înțeles cu istorisirile sexuale refulate! 
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Proxima ședință am fixat‑o după două zile, programare acceptată 
fără multă vorbă, fiindcă pacienta arăta foarte ușurată și n‑a mai 
spus niciun cuvânt despre plecare.

În ziua stabilită, tocmai când a sosit pacienta, eu eram ocupat cu 
o urgență și, de aceea, i‑am transmis rugămintea de a reveni abia pe 
seară. Însă ea a cerut să fiu informat că îi este imposibil să aștepte și 
că trebuie să‑mi vorbească neapărat. Am presupus că s‑a petrecut 
ceva deosebit și m‑am dus la ea. Am găsit‑o foarte agitată: nu putuse 
dormi deloc, niciun minut, trebuise să ia din nou somnifere etc. Am 
întrebat‑o dacă obsesiile ei i‑au dat iarăși bătaie de cap. „Nu, ceva 
mult mai rău, acum n‑am în cap decât prostiile alea, despre care 
v‑am povestit ultima oară. Acum trebuie să mă gândesc numai la ele 
și nu mai pot închide ochii; de aceea, am fost nevoită să mă învârtesc 
și să mă răsucesc toată noaptea, fără a fi în stare să alung măcar 
pentru un minut aceste idei. Acum trebuie să vă vorbesc neapărat, 
gândurile nu‑mi dau pace.“ Ea mi‑a povestit în continuare că ultima 
oară a fost foarte ușurată și s‑a dus acasă liniștită, aproape bine 
dispusă, sperând că de‑acum va putea dormi din nou, în sfârșit; 
atunci însă și‑a amintit o poveste pe care ar fi trebuit să mi‑o spună 
încă de data trecută, dar crezuse că aceasta n‑are totuși nicio valoare. 
Acum este ferm decisă „să nu mai facă atâtea prostii“ ca ultima oară, 
ci să spună liber, pe șleau, tot ce‑i trece din minte. În acest mod, 
spovedania ei se va sfârși repede. Am reînceput, așadar, analiza, cu 
speranța că de astă dată totul va merge strună, fără preliminariile 
interminabile de data trecută. Dar mă înșelasem amarnic. Pacienta 
a repetat aproape textual exact interjecțiile din prima ședință. După 
o oră și jumătate de autentic chin sufletesc am scos la lumină urmă‑
toarea istorisire: în aceeași casă unde pacienta era guvernantă se afla 
și o servitoare23; ea avea un iubit cu care întreținea relații sexuale. 
Această fată avusese relații sexuale și cu grădinarul. Pacienta discuta 
adesea cu ea pe teme sexuale, mai ales pe tema relației sexuale dintre 
dintre conaș și coniță. Pacienta și servitoarea controlau chiar de 
fiecare dată paturile stăpânilor, căutând pete de spermă și alte urme 

23 Cf. menționarea acestei servitoare în prima ședință.
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ale coitului. După aceste discuții, pacienta își făcea de fiecare dată 
cele mai vehemente reproșuri în legătură cu imoralitatea ei și rămâ‑
nea trează în toate nopțile în care reproșurile chinuitoare și fanteziile 
voluptuoase o aruncau dintr‑o extremă în alta.

Când povestirea a ieșit în sfârșit la iveală după o împotrivire 
epuizantă, pacienta a declarat că acum a terminat, că asta este tot și 
nu‑i mai vine în minte absolut nimic. Numai de‑ar putea dormi; 
altfel, faptul de a fi povestit aceste lucruri n‑ar fi de niciun folos.

După două zile, ea a venit la a treia ședință și a declarat: după 
ultima ședință a fost din nou destul de liniștită, însă nici nu se 
așezase bine noaptea în pat că numaidecât i‑a venit în minte o nouă 
istorisire, care a chinuit‑o neîncetat, împreună cu reproșul obsesiv 
că iarăși nu mi‑a povestit totul în timpul ședinței. Acum e sigură că 
azi este capabilă să‑mi povestească totul repede, fără împotrivirea 
continuă manifestată în primele două ședințe. Dar cea de‑a treia a 
decurs exact ca primele două: necontenite interjecții, pretexte etc. 
Deosebit de surprinzătoare a fost tendința de a prezenta lucrurile 
firesc, de parcă nu s‑ar fi întâmplat nimic. Era vorba despre o a doua 
servitoare aflată în slujba domnului respectiv. Acesta avea un valet, 
care o pândea pe fată, fără a reuși s‑o seducă însă. În fine, într‑o 
seară când în casă se sărbătorea ceva, valetul a izbutit s‑o ade me‑
nească pe fată în grădină. Dar cei doi au fost surprinși de stăpână  
în momentul critic. Atunci feciorul ar fi strigat: Păcat, el tocmai era 
pregătit! Această poveste a fost auzită de pacientă de la prima 
servitoare menționată. Inițial, ea a lăsat impresia că povestea n‑ar 
interesa‑o câtuși de puțin și că ar fi ceva de‑a dreptul respingător  
în ceea ce o privește; dar a mințit spunând asta, căci în realitate era 
cât se poate de interesată; a mai încercat de câteva ori s‑o readucă pe 
servitoare la această temă, pentru a afla toate amănuntele. Peste 
noapte de‑abia a putut dormi de curiozitate și a trebuit să‑și pună 
mereu întrebări: ce au intenționat să facă în grădină cei doi? în ce 
poziție se găseau oare când i‑a descoperit stăpâna? pentru ce era 
oare pregătit băiatul? ce s‑ar fi întâmplat dacă n‑ar fi venit doamna? 
Deși cunoștea precis răspunsul la toate aceste întrebări, nu se putea 
sătura totuși să și le pună neîncetat. Până la urmă a trebuit să se 
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gândească în permanență ce ar fi făcut ea într‑o astfel de situație. 
Această agitație a durat mai multe zile.

Când a povestit aceste lucruri, m‑a surprins expunerea firească, 
așa cum am amintit deja: de pildă, a povestit împotrivindu‑se puter‑
nic că feciorul a urmărit‑o pe fată. Pornind de la această împotrivire, 
se putea presupune că urmează din nou ceva destul de neplăcut; însă 
ea a continuat pe un ton indiferent: „Valetul chiar se îndrăgostise  
de fată, ceea ce nu este totuși nimic deosebit. Se întâmplă adesea, 
nu‑i așa? — Ah, acum urmează iarăși ceva… nu, nu pot face asta“ 
etc. În timpul povestirii, ea a tot încercat din când în când să se scuze 
și să scadă din importanța întâmplării prin intercalarea unor 
asemenea interogații retorice generalizatoare.

Din momentul acela, obsesiile ei anterioare n‑au mai revenit pe 
tot parcursul analizei (vreme de trei săptămâni); locul lor a fost luat 
de ideile sexuale, și anume a reapărut de fiecare dată istorisirea 
inițială, deja încheiată, care o chinuia pe pacientă sub forma unei 
adevărate obsesii. Pacienta nu‑și mai găsea liniștea, până n‑o re‑
povestea. Ea s‑a arătat foarte mirată de această schimbare; istorisirile 
se înșirau „ca pe ață“, îi apăreau foarte clar, de parcă le‑ar fi „trăit 
ieri“. I‑au venit în minte lucruri despre care nu mai știa nimic și pe 
care acum le recunoaște. (Hipermnezia lui Freud) Firește, aceste 
manifestări trebuie luate cu aceeași rezervă precum cunoscutul „nu 
știu“. Este foarte posibil ca până‑n prezent, pacienta să‑și fi cultivat și 
să‑și fi urzit cu maximă ardoare toate ideile sexuale, fără ca din 
această cauză să și le aducă aminte, când e să vorbească obiectiv 
despre ele. Deseori, când povestește, din toată mimica ei transpare — 
fără doar și poate — ceea ce urmează să spună, în vreme ce ea con‑
tinuă să dea asigurări în nenumărate rânduri că nu‑și mai amintește 
cu toată certitudinea. Persoana ei de zi cu zi și cea sexuală constituie 
chiar două complexe diferite, două conștiințe diferite, care nu vor 
sau nu trebuie să știe nimic una de cealaltă. Totuși, clivajul perso‑
nalității este doar sugerat aici (ca, de altfel, în cazul oricărui complex 
viu, a cărui particularitate este aspirația de a deveni autonom). Dar 
nu este decât un pas către cazurile clasice de clivaj al personalității, 
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care sunt condiționate, firește, în totalitatea lor de mecanismele  
lui Freud.24

Odată cu aceste trei ședințe am ajuns la o anumită concluzie, în 
măsura în care obsesia că ea se face vinovată de moartea fostului ei 
elev se poate raporta la reproșurile legate de istorisirile sexuale. 
Acest lucru l‑a simțit, în mod evident, și pacienta, când a declarat 
spontan că peste aceste povești s‑au așternut deja mulți ani și că ideea 
că ar fi vinovată de moartea elevului ei n‑o mai chinuiește demult. 
Pentru a scăpa de ideile sexuale insuportabile, ea a transferat, pro‑
babil, reproșurile din acest domeniu asupra metodelor ei pedago‑
gice, conform unui model cunoscut: dacă avem să ne facem mereu 
reproșuri într‑un domeniu, căutăm să compensăm aceste lipsuri 
într‑un alt domeniu, ca și cum acolo ar exista aceleași lipsuri; acest 
lucru se vede foarte clar la onaniști (ruminații, curățenia și ordinea 
compulsivă). Nu pare a fi o întâmplare faptul că mai întâi au fost 
povestite tocmai lucrurile aflate la baza unei obsesii din trecut. 
Întrucât în conștiința actuală nu există obsesii care să se sprijine 
direct pe aceste istorisiri, nu există nici inhibiții deosebite. Așadar, 
povestirile respective au constituit într‑un fel materialul cel mai 
indiferent.

N‑aș mai prezenta cu de‑amănuntul următoarele ședințe, toate 
au decurs după tipicul deja descris. Nicio avertizare, nicio trimitere 
la ridicolul împotrivirii ei stereotipe n‑au putut s‑o determine pe 
pacientă să povestească mai repede și mai degajat. Orice ședință 
nouă a reprezentat un nou chin și aproape de fiecare dată pacienta  
a dat asigurări că aceea este ultima. De obicei însă, în noaptea urmă‑
toare a apărut iarăși un material nou, care nu i‑a dat pace.

Reminiscențele din perioada în care a fost guvernantă au fost 
urmate de o serie de povestiri necurate, ce slujiseră drept temă de 
discuție acasă cu vecina a cărei moarte nefericită și‑a reproșat‑o 
pacienta. Vecina a fost o persoană despre al cărei trecut deocheat 
s‑au zvonit tot felul de lucruri. Pacienta — care este o fată extrem  
de cuviincioasă și provine și dintr‑o familie onorabilă, pe care o 
24 Cf. Jung, „Despre psihologia și patologia așa‑numitelor fenomene oculte“, în 

Opere complete, vol. 1, Ed. Trei, București, 2015.
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cunosc — a avut și ea un trecut echivoc, în accepțiunea ei; chiar și‑a 
făcut reproșuri în această privință. Ca atare, nu constituie niciun 
miracol psihologic faptul că a fost atrasă imediat de acea vecină 
interesantă. Acolo se dezbătea de fiecare dată la chronique scan
daleuse, iar pacienta era nevoită să povestească atunci o serie în‑
treagă de istorii și glume extrem de obscene, pe care nu e necesar să 
le repet aici. Și de acestea, ea legase o nouă serie de reproșuri. Când 
vecina a murit rapid din cauza unei boli, pacienta a transferat re‑
proșurile ce vizau în realitate doar curiozitatea ei sexuală asupra 
morții vecinei care a trebuit să moară ca o nefericită fiindcă pacienta 
a ispitit‑o prin vizitele ei să poarte discuții păcătoase. Tipul remi‑
niscențelor și al procesului mental par să pledeze pentru faptul că 
această obsesie nu este altceva decât reeditarea ideii anterioare 
despre moartea elevului. Obsesia de natură religioasă a condus‑o 
mai întâi la preot, iar după aceea la medic. În privința amândurora, 
ea și‑a reprezentat faptul că i‑a infectat de asemenea cu astfel de 
obsesii, procedând, prin urmare, cam ca în cazul vecinei, pe care  
ea a distrus‑o prin felul ei de a fi, așa cum s‑a petrecut inițial și cu 
elevul acela. La baza tuturor acestor întâmplări se află ideea generală 
că ea este o ființă oribilă, care contaminează orice cu depravarea ei.

În ședințele următoare, pacienta s‑a axat pe o serie de povestiri 
despre care discutase foarte recent cu o prietenă. Prietena are o 
muncă de birou într‑o firmă mai mare. Acolo aude de la domni tot 
felul de lucruri picante pe care le transmite, de fiecare dată proaspete, 
pacientei. Cândva, prietena a spus că are de gând să se dăruiască o 
singură dată unui bărbat, ca să vadă cum este. Această idee a exci‑
tat‑o puternic pe pacientă, care a simțit mereu nevoia să‑și spună că 
ar dori și ea așa ceva. Dar un astfel de gând a fost un motiv suficient 
pentru reînnoite reproșuri. Începând cu această istorisire s‑a vădit 
tot mai clar o concentrare a povestirilor sexuale asupra propriei 
persoane, deși aproape în fiecare ședință au mai trebuit reproduse 
glume obscene și alte lucruri de acest fel. De la istorisirile referitoare 
la propria persoană pleacă în primul rând toate reminiscențele 
privitoare la relațiile și speranțele amoroase anterioare. Reproducerea 
acestor întâmplări destul de inofensive în ansamblu s‑a produs 
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relativ plat. O singură istorisire a avut un accent afectiv mai puternic. 
Ea a iubit un tânăr străin și a crezut că acesta vrea să se însoare cu ea. 
Mai târziu, el a părăsit‑o însă, fără să‑și ia rămas‑bun și nici nu i‑a 
mai dat de veste vreodată. Ea l‑a așteptat mult, sperând că el are să‑i 
mai scrie o dată. La această istorisire se referă reacția 78. străin–dor 
14,8''. După cum am amintit deja, pacienta n‑a putut lămuri atunci 
semnificația acestei reacții. În timp ce vechile istorii amoroase au 
fost povestite fără dificultăți prea mari, după terminarea acestei faze 
au reapărut o serie de împotriviri considerabile. Pacienta a dorit  
să plece neapărat, nu mai avea nimic de spus. I‑am sugerat că nu 
auzisem încă nimic despre adolescența ei. Pacienta a fost de părere 
că va termina repede, pentru că n‑are multe de povestit din tinerețe. 
Nici nu încheiase bine această frază că s‑a văzut nevoită deja să 
repete de câteva ori, cu vehemență, gesturile ei de apărare cu aspect 
de ticuri, un semn neîndoielnic că trebuia se ne așteptăm la alt 
material foarte important. Smucindu‑se de sub imperiul celor mai 
mari blocaje și al celor mai chinuitoare zvârcoliri, ea a povestit 
despre o carte pe care o găsise în casă pe când avea zece ani; titlul 
cărții suna astfel: Calea către o căsnicie fericită. Ea mi‑a dat asigurări 
că nu mai știe ce scria acolo. Însă pentru că eu am rămas neîndu‑
plecat, după un timp și‑a reamintit, iar atunci s‑a vădit că pacienta 
își aducea încă aminte toate detaliile, adesea chiar cuvânt cu cuvânt. 
Ea a descris cu de‑amănuntul cum ar arăta primul coit și compli‑
cațiile lui; descrierea academică, fără referiri personale, mi s‑a părut 
ciudată și neobișnuită. Am presupus că îndărătul acestei paveze 
generale se vor fi ascunzând diverse lucruri. N‑a durat mult și 
pacienta a povestit că la vârsta de 14 ani a găsit în buzunarul fratelui 
ei mai mare o cărticică în care era reprodusă o scrisoare. Epistola era 
adresată de o tânără femeie unei prietene intime și trata secretele din 
noaptea nunții într‑o manieră foarte obscenă și lascivă. Evident, 
eram pe calea cea bună, după cum se vede din această amintire. 
Următoarea amintire a pacientei a vizat visele erotice pe care le‑a 
avut în ultimul timp. Visele erau în mod categoric despre poluție și 
reprezentau nevoalat coitul. De acestea e legată mărturisirea că a 
încercat de câteva ori să rețină imaginile din vis și să se masturbeze. 
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Apoi s‑a dovedit că și anterior se masturbase ocazional. De onanie 
s‑a legat preocuparea ei permanentă pentru propriile organe 
genitale; e nevoită să‑și imagineze dacă este „alcătuită corect“, dacă 
nu cumva orificiul ei vaginal este prea strâmt și trebuie să examineze 
și cu degetul această stare de lucruri. Trebuie să‑și privească adesea 
corpul gol în oglindă etc. Trebuie să‑și facă o lungă serie de repre‑
zentări despre coit și să‑și imagineze în toate amănuntele îndeosebi 
cum s‑ar comporta ea cu ocazia primului coit etc. Imediat după 
aceea mărturisește că simte un libido puternic (ceea ce la început 
negase vehement!) și că i‑ar plăcea foarte mult să se mărite, iar din 
acest motiv asociază reprezentările sexuale cu majoritatea domnilor 
cu care vine în contact. Trebuie să se transpună ea însăși în rolul 
principal al tuturor poveștilor sexuale pe care le‑a înmagazinat. 
Astfel povestește, de exemplu, despre o tânără naivă, cunoștință de‑a 
ei, care într‑o excursie, aflându‑se într‑un compartiment de tren 
supraaglomerat, a trebuit să se așeze în poala profesorului său. Fata 
a povestit după aceea râzând că profesorul nu‑și iese totuși niciodată 
din rol, fiindcă atunci avea la el o riglă chiar în buzunarul de la 
pantaloni. De fiecare dată când s‑a gândit la această poveste, pacienta 
a trebuit să‑și închipuie că și ei i‑ar fi plăcut s‑o ia pe genunchi un 
profesor, iar atunci chiar ar ști ce înseamnă rigla din buzunarul 
pantalonilor. (Reacția nelămurită anterior în totalitate a alege–pro
fesor ar putea fi constelată și de această poveste.)

Împotrivindu‑se vehement, ea a simțit nevoia să povestească apoi 
că la vârsta de 14 ani s‑a așezat la un moment dat peste sora ei mai 
mică, „de parcă ea ar fi fost bărbat“. Într‑una dintre ultimele ședințe 
s‑a produs, în sfârșit, reproducerea acestei întâmplări care are sub 
orice aspect semnificația traumei timpurii despre care vorbea Freud. 
Pe la 7–8 ani trăsese de mai multe ori cu urechea la coitul părinților 
ei. O dată a auzit‑o pe mama cum se apăra, iar tatăl nu voia s‑o mai 
lase deloc. De‑atunci, o lungă bucată de vreme nu a putut să se  
mai uite la părinții ei. După aceea, mama a rămas însărcinată și a 
născut‑o pe sora mai mică a pacientei. Ea a urât‑o cu înfocare pe 
surioară din primul moment și abia mult mai târziu a fost în stare să 
depășească o profundă aversiune față de copil. Firește, este foarte 
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probabil ca pacienta să se fi imaginat și ca participantă la această 
poveste, și anume că ea va fi preluat rolul mamei. Din această relație 
foarte evidentă se poate înțelege cu ușurință puternicul accent afec‑
tiv, care apare în toate asociațiile la „tată“.

Desigur, trauma psihică a unei astfel de percepții se instalează în 
sufletul copilului ca un complex afectiv extrem de puternic, care 
urmează să consteleze gândirea și acțiunea lui vreme de mulți ani. 
Acest lucru se întâmplă la pacientă într‑o manieră clasică. Funcției 
ei sexuale i‑a fost dată astfel o orientare foarte precisă25, așa cum o 
arată analiza materialului ei de reprezentări refulate: în principal, 
este vorba întotdeauna despre descoperirea și imaginarea situațiilor 
de coit. În mod surprinzător, în ciuda fanteziilor ei sexuale 
extraordinar de vii, ea n‑a intrat niciodată în relații mai profunde cu 
bărbații și a respins speriată toate tentativele de seducere. În schimb, 
a fost atrasă cu o forță aproape magică de femeiuștile dubioase și de 
temele de discuție triviale, ceea ce nu era de așteptat, dacă ținem 
cont de instruirea și inteligența ei. În această privință, ultimele două 
ședințe au fost deosebit de instructive. Ea a reprodus o colecție de‑a 
dreptul rafinată de obscenități dintre cele mai dezgustătoare, pe care 
le auzise cândva, întâmplător, pe stradă. Elementul comun al acestor 
obscenități, a căror prezentare prefer s‑o las la o parte, sunt diverse 
anormalități ale coitului (de pildă, orificiul vaginal prea larg sau prea 
strâmt, coitul unui pitic cocoșat cu o femeie înaltă și grasă etc.). Mul‑
țimea acestor glume și profunda lor vulgaritate mi se par aproape de 
neînțeles la o doamnă atât de instruită și de cuviincioasă. Fenomenul 
se explică însă prin orientarea prematur perversă a funcției sexuale, 
preocupată îndeosebi de scormonirea porcăriilor sexuale, așadar de 
repetarea simbolică a iscodirii coitului. Prin urmare, complexul 
iscodirii coitului i‑a constelat până acum întreaga viață într‑un mod 
mai intens, determinând o mulțime de acțiuni și asociații sexuale în 
forma lor caracteristică. Așa se face că, de exemplu, pacienta săvâr‑
șește o acțiune similară coitului cu surioara ei, că faptul de a asculta 

25 Aici putem face o comparație directă cu faptul că mulți perverși sexual (fetișiști) 
și‑au dobândit anormalitatea în urma unui eveniment sexual întâmplător. Cf. 
von Krafft‑Ebing, Psychopathia sexualis.
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la ușă ca să afle dacă vine grădinarul este în continuare atât de im‑
presionant pentru ea, că trebuie să îndeplinească dezgustătoarea 
sarcină de a spiona paturile stăpânilor ei, că trebuie să caute com‑
pania unor persoane dubioase din punct de vedere moral etc. Până 
și gesturile ei de apărare, precum și maniera specifică de a‑și împinge 
abdomenul în față vădesc efectul atotcuprinzător al complexului. 
Pare de asemenea foarte caracteristic faptul că la fiecare ședință 
apare îmbrăcată cu o altă rochie.

O astfel de exercitare a funcției sexuale va fi fiind incompatibilă 
cu caracterul ei, altminteri, nobil; trebuia deci să survină o respingere 
și o refulare a acestei înclinații pe cât de absurde, pe atât de oribile, 
deoarece e imposibil ca o femeie instruită și foarte sensibilă să îm‑
pace aceste obscenități cu restul conținutului ei psihic. Aceste lucruri 
pot exista, așadar, numai în condiții de refulare. Dar existența lor 
este de‑a dreptul specială, ele formează un stat în stat, constituie o 
personalitate în personalitate; cu alte cuvinte: există două conștiințe, 
separate de puternice inhibiții afective. Un suflet nu trebuie și nu 
poate să știe nimic despre celălalt. Așa se explică straniile perturbări 
de reproducere care se opun analizei. Sufletul superior din punct de 
vedere etic nu dispune de asociațiile celuilalt suflet; de aceea, i se va 
fi părând că a uitat aceste reprezentări sau că nu le‑a știut niciodată. 
Drept urmare, sunt tentat să presupun că pacienta a fost într‑adevăr 
convinsă, de fiecare dată, că nu mai știe nimic, că n‑a mințit deci ori 
de câte ori a dat asigurări cu maximă îndărătnicie că nu mai are 
nimic nou de zis.

Dar oricât de mult a fost îndepărtat un complex din conștientul 
normal, acel complex trebuie să exercite totuși o influență conste‑
latoare asupra conținutului respectivului conștient; pentru că nici cel 
mai profund clivaj al conștientului nu ajunge până la fundamen‑
tul unitar al personalității în genere. Refularea trebuie să lase deci 
anumite urme în funcțiile conștientului: conștientul normal trebuie 
să motiveze cumva starea sufletească lăsată în urmă de un complex 
refulat. Ce este, așadar, mai simplu decât ca o reprezentare oarecare, 
compatibilă cu conștientul normal, să fie scoasă în față, pentru  
a explica o insatisfacție dominată de permanente reproșuri? Spre  
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a motiva remușcările referitoare la păcatele din perioada în care a 
fost guvernantă, pacienta deplasează reproșul asupra metodelor ei 
pedagogice, care vor fi dus la un rezultat negativ, deoarece, altmin‑
teri, ea n‑ar resimți totuși sentimentul reproșului, ori de câte ori 
evocă amintiri din acea epocă. După cum am văzut deja, apariția 
acestei obsesii acționează ca un exemplu pentru ideea compulsivă că 
ea este vinovată de moartea nefericită a vecinei. Aglomerarea 
obsesiilor privitoare la preot și medic își găsește o bună justificare în 
faptul că aceste persoane n‑au fost deloc indiferente față de sexuali‑
tatea ei, așa cum mi‑a mărturisit pacienta. Acționând din punct de 
vedere sexual asupra pacientei, aceștia devin aproape complici la 
deruta ei și, drept urmare, trebuie să‑și facă și ei reproșuri.

După această analiză, din asociațiile prezentate încă nu înțelegem 
clar rolul jucat de tată în complexul ei erotic. Analiza confirmă 
într‑adevăr, în cea mai mare proporție, presupunerile noastre inspi‑
rate de asociațiile respective. Realmente, asociațiile au constituit 
pentru mine indicii sigure, ce m‑au călăuzit prin harababura de 
fantasme instabile care au încercat să conducă la fiecare pas analiza 
pe căi greșite.

Analiza a fost întreprinsă din două în două zile vreme de trei 
săptămâni și a durat de fiecare dată între o oră și jumătate și două 
ore. Deși după trecerea celor trei săptămâni, pacienta n‑a început 
nici să doarmă cum trebuie, nici să se liniștească substanțial, eu i‑am 
suspendat tratamentul și n‑am mai auzit nimic de ea până la sfârșitul 
lui noiembrie. În ultimele zile ale lui noiembrie 1905, pacienta a 
venit la mine pe neașteptate și s‑a prezentat ca fiind vindecată. După 
întreruperea tratamentului a continuat să fie cuprinsă de cea mai 
puternică agitație, care a mai durat vreo patru săptămâni. A fost chi‑
nuită când de reprezentări sexuale nocturne, când de obsesii reite‑
rate. În special ideea compulsivă legată de vecină a revenit frecvent 
și nu i‑a dat pace până ce nu s‑a dus încă o dată la fiica răposatei, 
pentru a‑i cere să‑i povestească a „n“‑a oară scena morții. Când fata 
i‑a oferit din nou explicațiile obișnuite, că mama ei a murit liniștită 
etc., pacienta a căpătat brusc convingerea că femeia a murit totuși 
fericită. Astfel, toate ideile fixe au dispărut dintr‑odată. I‑a revenit 
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somnul, îngreunat un pic, doar în mod excepțional, de reprezentă‑
rile sexuale.

Cum se explică oare acest deznodământ fericit al tratamentului?
În mod evident, povestirea fiicei pe care pacienta o ascultase de 

multe ori fără succes nu fusese decât prilejul pentru înlăturarea 
definitivă a obsesiei. Adevărata cotitură spre îmbunătățirea situației 
a avut loc la începutul tratamentului, când reprezentările sexuale au 
înlocuit obsesiile. Mărturisirea gândurilor ei păcătoase o va fi ușurat 
considerabil pe pacientă. Însă pare improbabil ca numai exprimarea 
gândurilor sau „abreacția“ să poată explica vindecarea. Doar cei plini 
de energie reușesc să reprime pe termen lung reprezentările bolnă‑
vicioase. Indivizii obsesionali sunt slabi, sunt incapabili să‑și țină în 
frâu reprezentările. De aceea, curele de energie dau în cazul lor cele 
mai bune rezultate. Cea mai bună cură energetică este însă atunci 
când o constrângem pe pacientă, cu o anumită lipsă de menajamente, 
să scoată la lumină și să etaleze reprezentările insuportabile pentru 
conștientul ei. Prin aceasta, nu doar energia este pusă la o grea 
încercare, ci și conștientul se obișnuiește cu existența reprezentărilor 
refulate cândva.

Entitățile psihice cu o existență separată sunt distruse când sunt 
scoase din refulare la lumina zilei, în mod forțat, prin impunerea 
voinței. Atunci, ele‑și pierd semnificativ din aură și, ca atare, din 
periculozitate, iar pacienții recapătă totodată sentimentul că sunt 
stăpânii propriilor reprezentări. Accentuez deci potențarea și for‑
tificarea voinței, iar nu doar simpla „abreacție“, așa cum a făcut 
anterior Freud.

După cum reiese din unele lucrări mai recente, se pare că teoria 
lui Freud despre fenomenele obsesionale este în mod sistematic 
ignorată. De aceea, îmi produce o mare satisfacție ca prin această 
comunicare să pot aduce aminte de teoriile lui Freud — cu riscul de 
a ajunge și eu în zona amneziei sistematice.
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Rezumat

1. Complexul care apare la nivelul asociațiilor în cazul nevrozelor 
psihogene reprezintă causa morbi. (Excludem cazurile când există o 
predispoziție.)

2. Ca urmare, asociațiile pot constitui un auxiliar prețios pentru 
descoperirea complexului patogen, deci, pot sluji la ușurarea și 
scurtarea psihanalizei freudiene.

3. Asociațiile ne facilitează aprofundarea experimentală a con‑
struc ției psihologice în cazul simptomului nevrotic: manifestările 
isterice și obsesionale provin dintr‑un complex. Simptomele fizice și 
psihice nu sunt decât reflectarea simbolică a complexului patogen.
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VI. 
DIAGNOSTICUL PSIHOLOGIC  

AL „STĂRII DE FAPT“

Așa cum ar putea fi îndeobște cunoscut, depoziția martorilor, 
această mărime variabilă în procedura de anchetă judiciară, a 
devenit în epoca actuală obiect de investigație experimentală exactă. 
Cel mai mare merit în această privință l‑a dobândit William Stern, 
ale cărui cuprinzătoare Contribuții la psihologia mărturiei (Beiträge 
zur Psychologie der Aussage) conțin un adevărat tezaur de fapte și 
perspective importante din punct de vedere teoretic și practic. Este 
limpede care e țelul acestor lucrări: în ultimă instanță, ele vor să 
corecteze la modul general capacitatea umană de reamintire, care‑și 
relevă, la drept vorbind, întreaga superficialitate abia în cursul 
experimentului exact. Experimentele asupra mărturiei judiciare 
întreprinse de Stern și‑au găsit treptat drumul spre majoritatea 
universităților mai importante, devenind astfel cunoscute de toată 
lumea. De aceea, poate că nu este necesar să intrăm în amănunte. 
Principala problemă a școlii lui Stern este cea a credibilității măr‑
turiei și a modului în care judecătorul de instrucție își pune expe‑
riența în practică. Însă problema care trebuie să ne preocupe aici nu 
poartă doar o pecete juridică, ci și una medical‑psihologică: este 
vorba despre stabilirea „stării de fapt“ prin intermediul diagnosti‑
cului bazat pe psihologia martorului1.

1 [Tradusă în ediția Operelor jungiene ca „diagnostic psihologic al «stării de 
fapt»“, expresia germană „psychologische Diagnose des Tatbestandes“, care dă și 
titlul acestui studiu, este echivalentă, ca sens, cu ceea ce astăzi numim „expertiza 
psihologico‑judiciară a mărturiei“. Într‑o adaptare mai apropiată de limbajul 
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Pentru a explica această nouă direcție de cercetare, cel mai sim‑
plu e să privim lucrurile din punct de vedere istoric; în acest mod, 
până și profanul în ale psihologiei va putea aprofunda problema cât 
mai curând.

Inspirat de Galton2, Wilhelm Wundt a introdus în psihologia 
germană un experiment simplu, pe care noi l‑am numi „experi‑
mentul asociațiilor“. În esență, experimentul constă în faptul că 
experimentatorul rostește un cuvânt oarecare în fața subiectului, la 
care acesta trebuie să răspundă cât mai repede cu putință cu primul 
cuvânt care‑i vine în minte. Prin repetarea de multe ori a acestei 
proceduri obținem o serie de perechi de cuvinte ce pot fi numite 
„asociații“3. Cuvântul rostit este definit drept „cuvânt‑stimul“, iar cel 
dat ca răspuns „reacție“. Așa cum este de înțeles, un experiment care 
are un aspect atât de academic a servit mai întâi unor scopuri psiho‑
logice situate încă departe de practică. În principal, s‑a manifestat 
interes față de legătura logică a perechilor de cuvinte. Totodată s‑au 
pus întrebări despre vârsta la care au apărut asociațiile de repre‑
zentări, dacă acestea s‑au ivit încă din tinerețe sau abia mai târziu. 
Primul studiu german care se ocupă în exclusivitate de această temă 
îi aparține lui Trautscholdt: ale sale Cercetări experimentale asu
pra asocierii reprezentărilor (Experimentelle Untersuchungen über die 
Assoziation von Vorstellungen) apar în primul număr din revista 
Philosophische Studien, fondată de Wundt. Scrierile ulterioare reali‑
zate de școala lui Wundt se ocupă de asemenea de probleme pur 

juridic actual, putem vorbi despre „stabilirea elementelor constitutive ale faptei 
penale prin intermediul diagnosticului psihologic“  — pentru termenul 
Tatbestandsdiagnostik, vezi Lexikon der Psychologie, Spektrum Akademischer 
Verlag, Heidelberg/Berlin, 2000; pentru traducerea juridică a termenului 
Tatbestand, vezi Gerhard Köbler, Dicționar juridic romângerman, ger
manromân, Editura C.H. Beck, București, 2007. Despre dificultățile traducerii 
acestei sintagme germane, vezi și nota editorială de la începutul celui de‑al 
XVI‑lea studiu din prezentul volum — n.red.]

2 Psychometric Experiments.
3 Strict vorbind, acestea nu sunt, firește, niște asociații, ci numai reflectări lingvis‑

tice îndepărtate ale procesului asociativ, care se derulează doar în plan psihic.
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teoretice; așa sunt lucrările lui Scripture4 și Cordes5. Experimentul 
a devenit fertil și interesant sub aspect practic abia când psihiatrii au 
început să se preocupe de această chestiune. Progresul lui este legat 
de trei nume cunoscute: Kraepelin, Sommer și Ziehen. Acești trei 
cercetători s‑a ocupat de experiment într‑un mod oarecum inde‑
pendent unul de altul, fiecare în felul său. Kraepelin, care provenea 
din școala lui Wundt, a tratat mai întâi anumite probleme teoretice, 
asupra cărora nu intrăm aici în detalii. Ziehen a studiat mai ales 
rezultatele experimentului la copii; Sommer a trecut experimentul 
în slujba diagnosticului psihiatric.6 Această expunere foarte succintă 
relevă deja caracterul multilateral al unui experiment simplu. Așa 
cum își poate imagina orice profan, există aparent nenumărate 
posibilități de a reacționa la cuvintele‑stimul. De aceea, apare ca un 
mare merit faptul că s‑a putut face dovada existenței unor reguli 
restrictive.

Excelenta lucrare a lui Aschaffenburg7, un discipol al lui 
Kraepe lin, a reușit să producă această dovadă. Adică a putut să 
arate prin încercări pe cât de interesante, pe atât de anevoioase că 
oboseala fizică și cea psihică au o influență foarte precisă asupra 
asociațiilor, influență ce poate fi înfățișată clar, de altfel, și din punct 
de vedere statistic. S‑a vădit că sub influența oboselii au crescut în 
special așa‑numitele asociații sonore.8 (Este vorba deci despre aso‑
ciații precum Tisch–Fisch, rot–Brot, Wald–bald.9) Pornind de la 
această realitate importantă, Aschaffenburg a construit expe‑
rimentul în continuare, relevând și faptul că în cazul unei tulburări 
psihice, al maniei, asociațiile se produc într‑un mod asemănător. 
Problema cauzei psihologice comune a manifestărilor în aceste stări 

4 Über den assoziativen Verlauf der Vorstellungen.
5 Experimentelle Untersuchungen über Associationen. 
6 Pentru amănunte despre dezvoltarea acestui experiment, vezi Jung, „Semni‑

ficația psihopatologică a experimentului asociațiilor“ [al optulea studiu din 
prezentul volum].

7 Experimentelle Studien über Associationen, II.
8 Din perspectivă clinică, Schüle (Klinische Psychiatrie, pp. 84 și 191) a atras 

atenția asupra „predominanței asonanțelor“ în cazul epuizării nervoase.
9 [În română: masă — pește, roșu — pâine, pădure — curând. — N.t.]
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psihice eterogene a rămas deocamdată obscură. În 1901, Bleuler a 
impulsionat la Clinica de psihiatrie din Zürich experimentele aso‑
ciațiilor. În 1904, aceste eforturi au avut ca prim rezultat descoperirea 
faptului că perturbarea atenției este cauza asociațiilor sonore.10 Un 
al doilea rezultat a fost acela că totuși conținutul reacțiilor exprimate 
nu este pur întâmplător, ci necesar; altfel spus, ceea ce le‑a venit în 
minte subiecților n‑a fost un material indiferent și întâmplător, ci 
unul determinat legic de conținutul individual al reprezentărilor 
subiectului. Să ilustrăm cu următorul exemplu:

Unul dintre subiecții mei a fost un tânăr care avusese o contro‑
versă neplăcută cu familia sa cu puțin înainte de momentul ex‑
perimentului. Deoarece voia să se însoare cu o fată care nu era 
binevenită pentru părinții lui. Fiind un fiu ascultător, el a fost nevoit 
să se despartă de ea, oricât de greu i‑a venit. În timpul experimentului, 
această poveste se afla în prim‑planul interesului său. De aceea, nu 
poate să ne mire dacă numeroase reacții au fost influențate de amin‑
tirea acestei povești, așa cum o arată exemplele următoare:

Cuvântul‑stimul Reacția
a săruta încontinuu
prost nu
timp nu acum 
matur sunt pentru așa ceva
a iubi ah!
fiu tată și fiu
nestăpânit mamă (nestăpânit = furios)
lacrimi are ea acum
protecție nu pot să‑i ofer ei
război da, măcar de‑ar fi
fidelitate n‑am păstrat
o dată și niciodată iarăși
minune ar trebui să se petreacă
sânge ea are anemie

10 Jung și Riklin, „Cercetări experimentale referitoare la asociațiile oamenilor 
sănătoși“ [primul studiu din acest volum].
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a alege o alta
a se despărți n‑am nevoie
dreptate ea nu are
dragă mi‑a fost
lână rochia unei femei
nedrept eu n‑am fost
străin da, este ea acum

Dacă parcurgem cu privirea aceste reacții, constatăm că, fără dis‑
cuție, conținutul lor nu este indiferent și că ele nu sunt niște reacții 
oarecare dintre miile de reacții posibile, ci tocmai unele anume, ce 
sugerează reprezentările situate în prim‑planul interesului indivi‑
dual. După cum am menționat, e vorba despre povestea unei iubiri 
nefericite. Noi numim o astfel de reminiscență — care este compusă 
din multe reprezentări particulare — un complex de reprezentări. 
Liantul care asigură coeziunea complexului este un accent afectiv 
comun reprezentărilor particulare; în cazul de față, un accent ne‑
plăcut. De aceea, vorbim despre un complex de reprezentări accen‑
tuat afectiv11 sau pur și simplu despre un complex. Or, în cazul 
nostru, complexul face ca subiectul să nu aibă drept reacții niște 
asociații întâmplătoare de cuvinte, ci majoritatea reacțiilor lui să fie 
furnizată de complexul respectiv. Influența complexului asupra 
gândirii și acțiunii am denumit‑o constelație.12

Așadar, reacțiile subiectului nostru sunt constelate de un complex.
Este acest comportament unul legic și sunt constelate de un 

complex reacțiile tuturor subiecților?
Nimeni nu e lipsit de complexe, după cum nu există cineva care 

să nu aibă sentimente. Oamenii diferă totuși enorm în funcție de 
intensitatea sentimentelor. Tot în funcție de intensitatea afectivă, 

11 Această expresie este, ce‑i drept, un pleonasm, căci nu există alte complexe de 
reprezentări decât cele accentuate afectiv. Cu cât este mai mare complexul, cu 
atât este mai viu accentul afectiv asupra căruia putem trage concluzii.

12 În această accepțiune, conceptul provine de la Ziehen. Cf. Leitfaden der physio
logishen Psychologie. Conceptul freudian al comportamentului simptomatic 
vizează același lucru.
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gândirea și acțiunea oamenilor sunt constelate de complexele pe care 
le au (și la fel și asociațiile lor). Dar stă oare în puterea și voința 
fiecăruia să‑și trădeze sau nu complexul? ne vom întreba mirați. Nu 
oricine își va divulga secretul cu atâta sinceritate și nepăsare precum 
acest tânăr. Cu certitudine, acest tânăr este o excepție, a avut încre‑
dere în experimentator și a spus fără sfială totul, așa cum i‑a venit în 
minte. Nu toți se comportă astfel; mulți se feresc chiar, speriați să nu 
spună ceva compromițător. Alții sunt mai calmi și înșiră pur și sim‑
plu cuvânt după cuvânt, fără să se gândească la niște legături mai 
profunde. Dar chiar și în acest caz, când individul nu se mai gândește 
la altceva, un complex nu constelează totuși asociația acestuia, în 
ceea ce privește secretele lui? Teoretic, întrebarea trebuie să pri‑
mească neapărat un răspuns afirmativ, deoarece nimeni nu poate 
face ceva impersonal; în orice caz, nu există manifestare psihică 
lipsită de caracter individual. Practic însă este mai dificil să dăm un 
răspuns la întrebarea: Putem demonstra că sunt constelate de 
complexe chiar și asociațiile la care subiectul fie nu vrea să se trădeze, 
fie nu se gândește la nimic deosebit?13

În ciuda unor interogații similare, psihologia de până acum n‑a 
putut să demonstreze realmente nimic caracteristic la nivel indivi‑
dual în privința asociațiilor. Abia experimentele noastre au reușit să 
descopere căile ce duc spre acest țel.

După cum am spus, nici vorbă ca toți subiecții să reacționeze cu 
atâta franchețe precum cazul prezentat mai sus; de regulă, asociațiile 
chiar sunt la prima vedere total netransparente; ele sună obiectiv și 
neprimejdios, ca în exemplele următoare:

a dansa nu a cânta drăguț
bolnav nu milă categoric, nu
rău prietenos a disprețui indivizi
ac cui popor religie
bogat destul a puți dezgustător
copac rămuriș nedrept oribil

13 Cf. Jung, „Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul 
asociațiilor“ [al III‑lea studiu din acest volum].
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Aceste asociații au un caracter aparent obiectiv, iar prin aceasta 
se deosebesc în mod semnificativ de cele citate mai sus. De aceea, 
s‑ar putea presupune că nu sunt decât asociații de cuvinte aruncate 
absolut întâmplător, într‑o manieră prea superficială. Dacă întrebăm 
însă subiectul, aflăm că nu e deloc așa. Nu este o întâmplare faptul 
că subiectul răspunde cu nu la a dansa; acest lucru corespunde unei 
stări de fapt individuale foarte precise. Domnul supus experimentului 
meu nu știe să danseze, ceea ce‑l supără, în special pentru că un 
prieten știe să danseze foarte bine, cucerind astfel dragostea unei 
„par tide bune“. Subiectul voia să‑și găsească și el o „partidă bună“, 
însă n‑a izbutit, ceea ce l‑a afectat și mai mult decât incapacitatea de 
a dansa. Acest lucru l‑a supărat într‑atât încât aproape că l‑a îm
bolnăvit, dar, în ciuda disperării, nu s‑a îmbolnăvit. Doamna este 
destul de bogată. Categoric, el nu merită milă pentru ghinionul lui; 
căci fiecare își făurește singur soarta. Iar întrucât doamna care l‑a 
trimis la plimbare este evreică, el îi disprețuieşte pe indivizi (adică pe 
evrei). Deoarece poporul evreu este de o altă religie decât el, problema 
religiei are, desigur, o importanță deosebită și pentru el. Până la 
urmă, își varsă focul în termeni duri: dezgustător și oribil.

Astfel descoperim și aici, cât se poate de clar, complexul și con‑
stelațiile lui. Până în momentul de față ne‑am bizuit exclusiv pe 
declarațiile subiectului. Să privim însă acum mai atent conținutul 
reacțiilor!

Este complet surprinzător că la a dansa și bolnav se reacționează 
cu nu, după cum e ciudat că subiectul răspunde cu indivizi la a 
disprețui și cu categoric, nu la milă. În asemenea situații ne‑am putea 
închipui totuși asociații mai nevinovate și mai obiective, care par 
mult mai la îndemână; de exemplu:

a dansa muzică, ring de dans, bal
bolnav boală, medic
a disprețui a prețui, dispreț
milă față de săraci, față de bolnavi, compasiune
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Așadar, pornind chiar de la conținutul neobișnuit al reacțiilor, 
putem trage concluzii asupra unei constelații generate de complex. 
Astfel, este surprinzător, de pildă, când un tânăr elegant reacționează 
de fiecare dată cu agronomie la capră, cartof și vacă. Explicația este 
următoarea: domnul este student la agronomie, în primul semestru. 
Aș putea strânge cu ușurință o grămadă de exemple, lucru de care 
nu este însă nevoie; căci vom găsi că este chiar foarte plauzibil ca, 
pornind de la conținutul neobișnuit al unei reacții, să putem deduce 
existența unui complex constelator. Putem face acest lucru chiar și 
dacă ulterior nu mai primim lămuriri de la subiect. De exemplu, 
dacă o domnișoară gata să se mărite reacționează la a săruta cu sărut 
de soră, nu va fi greu de ghicit ce vrea să spună cu asta.

Dar odată cu aceasta nu am epuizat posibilitățile de a presupune 
și de a demonstra influența unui complex, chiar și în absența unei 
explicații ulterioare. În afară de conținutul reacției, mai avem un 
reactiv foarte fin pentru constelația complexului: este vorba despre 
timpul de reacție.14 Măsurăm de fiecare dată, cu un cronometru, 
timpul scurs între rostirea cuvântului‑stimul și reacție. Cum este de 
așteptat, timpii oscilează într‑un mod aparent neregulat. Dar dacă 
ne uităm mai atent, constatăm repede că timpii de reacție foarte 
lungi apar aproape întotdeauna în situații foarte precise. Care sunt 
punctele critice, ne arată exemplul următor:

cap păr 1,4''
verde pajiște 1,6''
apă adâncă 5,0''
a înțepa cuțit 1,6''
lung masă 1,2''
vapor scufundare 3,4''
a întreba a răspunde 1,6''
lână a tricota 1,6''
încăpățânat prietenos 1,4''
lac apă 4,0''

14 Cf. Jung, op. cit.
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bolnav sănătos 1,8''
cerneală neagră 1,2''
a înota a şti 3,8''

În acest exemplu, majoritatea timpilor oscilează între 1,2'' și 1,8''. 
Pe lângă aceștia, se găsesc însă 4 timpi extraordinar de lungi, situați 
între 3,4'' și 5,0''. Dacă întrebăm subiectul în legătură cu motivul 
ezitării lui în locurile respective, aflăm că odată, într‑un moment de 
disperare, s‑a gândit serios să se sinucidă prin înecare. Cuvin tele‑sti‑
mul apă, corabie, lac și a înota au trezit complexul. În scurtul interval 
dintre cuvântul‑stimul și reacție, subiectului i s‑a furișat în minte 
ceva neplăcut (complexul), iar astfel s‑a produs o ușoară ezitare. Un 
fenomen identic putem observa în conversația cotidiană când în‑
trebăm pe cineva sau suntem întrebați despre un lucru neplăcut; ne 
oprim un pic și șovăim cu întrebarea sau cu răspunsul. Atunci, 
ezitarea este ceva absolut involuntar și reflex. Aceeași ezitare apare, 
nota bene, și atunci când, în momentul reacției, n‑avem habar de 
efectul cuvântului‑stimul care trezește un complex. Acest lucru ni‑l 
arată sute de experiențe. De aici înțelegem că un cuvânt‑stimul poate 
trezi și complexe inexistente momentan în conștiință, separate de 
aceasta chiar prin lipsa de amintiri (amnezie), așa cum se întâmplă 
foarte frecvent în cazul isteriei. Cu măsurarea timpului avem deci  
o altă modalitate de a putea detecta constelațiile complexului, chiar 
fără a beneficia de cooperarea subiectului.

Avem și o a treia metodă menită să demonstreze existența unui 
complex, așa‑numita metodă a reproducerii asocierii.15

La subiectul al cărui complex vrem să‑l investigăm înregistrăm, 
în mod obișnuit, câte o serie de o sută de reacții. După ce s‑a termi‑
nat înregistrarea, îi cerem subiectului să mai declare o dată ce reacție 
a avut la fiecare cuvânt‑stimul în parte. Atunci, memoria dă greș 
deseori. Pe urmă examinăm dacă locurile unde reproducerea a fost 
incorectă sau defectuoasă sunt întâmplătoare sau unele anume. De 
dragul simplității, reluăm exemplul precedent:
15 „Observații experimentale asupra facultății memoriei“ [al IV‑lea studiu din 

acest volum].
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Cuvântul‑stimul Reacția Reproducerea 
cap păr +
verde pajiște +
apă adâncă a înota
a înțepa cuțit +
lung masă +
vapor scufundare vapor cu aburi
a întreba a răspunde +
lână a tricota +
încăpățânat prietenos +
lac apă albastru
bolnav sănătos +
cerneală neagră +
a înota a şti apă

Reproducerea dă greș la apă, vapor, lac și a înota; așadar, la ace‑
leași cuvinte‑stimul la care am constatat anterior timpi de reacție 
lungi. De aici reiese că memoria nu funcționează în situațiile unde 
se manifestă complexul. Aici nu vrem să aprofundăm interesanta 
teorie referitoare la aceste perturbări; am făcut acest lucru deja în 
studiul citat mai sus. Putem aminti doar faptul că memoria în genere 
este puternic alterată de afect, ceea ce nimeni nu știe mai bine decât 
un judecător de instrucție. Putem demonstra și în mod obiectiv 
constelația unui complex, pornind de la conținutul neobișnuit sau — 
în orice caz — surprinzător al reacției, de la prelungirea timpului de 
reacție și de la reproducerea defectuoasă.

Dacă aplicăm aceste trei criterii asupra asociațiilor, constatăm 
însă imediat că situația nu este atât de simplă cum pare. Fiindcă 
vedem că anumite asociații, deși corespund acestor criterii, se vădesc 
total lipsite de sens, ca, de exemplu:

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea 
  de reacție
a înțepa cuțit 1,6'' +
înger pur 1,2'' +
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lung tulpină 2,8'' copac
vapor matelot 1,2'' +
a ara ogor 1,4'' +
lână oaie 1,6'' +
prietenos drăguț 1,6'' +
masă picior 4,0'' scaun
a întreba răspuns 1,6'' +
stat formă 6,2'' Elveția
alb negru 1,2'' +
creion condei 1,0'' +
drag scump 1,4'' +
pahar a iubi 4,6'' a bea

Dacă aplicăm cele trei criterii asupra acestor asociații, descoperim 
drept critice cuvintele‑stimul lung, masă, stat și pahar. Această ală‑
turare nu ne spune nimic și nu ne îngăduie să facem nicio supoziție. 
Dar oare nu există posibilitatea ca un complex să nu fie trezit chiar 
de cuvântul‑stimul, ci ca el să se manifeste mai clar abia odată cu 
reacția? În acest caz ar fi perturbată îndeosebi reacția consecutivă 
celei critice. Dacă aplicăm acest principiu asupra exemplului nostru 
și examinăm cuvintele‑stimul care preced reacțiile aparent critice, 
acestea sunt înger, prietenos, a întreba și drag.

În vreme ce îl interpelăm zadarnic pe tânărul nostru subiect în 
privința cuvintelor‑stimul inițiale, fața i se luminează când îi propu‑
nem aceste ultime cuvinte‑stimul: tocmai s‑a logodit în secret; iubita 
i‑a dat un răspuns prietenos, acceptând cererea lui. În acest caz deci, 
reacția postcritică este constelată de complex. Acest proces, care se 
produce foarte frecvent, se numește perseverație. Faptul că perse‑
verația poate influența puternic și conținutul unei reacții este dovedit 
de exemplul următor:

drag (lieb) scump
pahar a iubi (lieben)
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Spre a demonstra această varietate a constelației complexului — 
o varietate importantă sub aspect practic —, am ales un exemplu 
destul de simplu. De cele mai multe ori, evoluția lucrurilor este mai 
complicată, prin faptul că intră în joc toate posibilitățile. În cazul 
persoanelor cu o emotivitate puternică (isterice), constelația com‑
plexului se poate extinde și asupra unei întregi serii de reacții 
următoare. De pildă, reacția istericei care a încercat să se sinucidă 
este următoarea:

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea
  de reacție
1. apă (eroare)16 – +
2. a înțepa albină 1,8'' +
3. înger curte 21,0'' Înseamnă că aici, 
   ea n‑a reacționat, 
   la fel ca la apă.
4. lung cuțit 9,0'' idem
5. vapor abur 7,0'' idem
6. a ara câmp 4,2'' grădină

La cea de‑a șaptea reacție au reînceput timpii de reacție normali, 
iar reproducerea a fost corectă. Cu ajutorul acestui exemplu consta‑
tăm fel de fel de lucruri: la apă, subiectul nu știe să reacționeze deloc. 
Timpul de reacție se prelungește oarecum la infinit. Până la urmă, 
subiectul ar ajunge, firește, la o reacție, dar la una chinuită, lipsită de 
valoare. De aceea, nu așteptăm niciodată mai mult de aproximativ 
30''. Ceea ce a împiedicat‑o pe bolnavă să reacționeze a fost amintirea 
neplăcută survenită aici în legătură cu tentativa de suicid. La în
ger–curte apare un timp de reacție extrem de lung, fiindcă înger i‑a 
retrezit numaidecât amintirea sinuciderii, a morții și a lumii de din‑
colo, și anume, de data aceasta, cu o asemenea intensitate, încât 
accentul afectiv al complexului s‑a prelungit și asupra următoarelor 

16 „Eroare“ înseamnă că, aici, subiectului nu i‑a venit absolut nimic în minte.
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trei reacții. Diminuarea progresivă a accentului afectiv începând cu 
reacția 3 se vădește foarte clar la nivelul timpilor de reacție.

Am discutat astfel despre cele mai importante perturbări pe care 
complexul le produce la nivelul asociației și al reproducerii, iar acum 
ajungem să ne întrebăm: care dintre aceste formulări teoretice pot fi 
utilizate în practică?

În primul rând, cu experimentul de față am dobândit un instru‑
ment extrem de valoros pentru psihologie. Astfel putem demonstra 
în cazul subiecților noștri existența anumitor complexe importante 
sub aspect individual, ceea ce va fi de mare însemnătate pentru 
problemele teoretice. Apoi, experimentul este important pentru 
practica psihiatrică, în măsura în care el ne oferă cele mai prețioase 
indicii spre a descoperi cauza îmbolnăvirii, în special în cazul iste‑
riei, când viața psihică este perturbată în mod regulat; căci în cazul 
isteriei este vorba întotdeauna despre un complex.17 Același serviciu 
îl îndeplinește pentru noi experimentul menit să clarifice o altă 
tulburare psihică, dementia praecox.

Cea mai nouă aplicație a experimentului nostru a fost propusă de 
Wertheimer și Klein18, doi discipoli ai cunoscutului reprezentant 
al psihologiei judiciare Hans Gross. Este o aplicație făcută în cazul 
unui delincvent, pentru investigarea complexului unei infracțiuni. 
Dacă, după cum am arătat, subiectul care acceptă experimentul se 
dă de gol fără să‑și dea seama, atunci trebuie să se trădeze și in‑
fractorul care are cunoștință de o anumită stare de fapt. Astfel se 
speră ca va fi posibil să se demonstreze experimental în ce măsură 
un om cunoaște sau nu o anumită stare de fapt. Oricine înțelege că 
această problemă are o enormă importanță practică.

În timp ce lucrarea lui Wertheimer și Klein, citată mai sus, 
oferă în esență doar niște imbolduri în această privință, Wert‑
heimer — în disertația sa Cercetări experimentale asupra diag
nosticului psihologicojudiciar al „stării de fapt“ (Experimentelle 

17 Cf. în special Riklin, Analytische Untersuchungen der Symptome und Assozia
tionen eines Falles von Hysterie.

18 Psychologische Tatbestandsdiagnostik [despre această operă, v. Apendicele din 
prezentul volum, a doua notă de subsol de la cap. XIX].
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Untersuchungen zur Tatbestandsdiagnostik) — se ocupă de expe‑
rimente similare, efectuate în laboratorul lui Külpe din Würzburg. 
Organizarea experimentelor a fost următoarea:

Subiectului i‑a fost arătată o imagine al cărei conținut trebuia să‑l 
rețină (de exemplu, imaginea unei slujbe religioase într‑o capelă 
mortuară subterană). Pe de o parte, cuvintele‑stimul au fost alese din 
imaginea respectivă (denumirea unor obiecte sau alte asociații clare 
cu acea imagine); pe de altă parte, au fost luate cuvinte indiferente, 
fără vreo legătură recognoscibilă cu imaginea. Aceste cuvinte‑stimul 
au fost rostite în fața unor subiecți diferiți. Timpul a fost stabilit cu 
instrumente precise (cornet acustic și cronoscop). Subiecții au fost 
instruiți în prealabil să nu se dea de gol, adică să nu facă asociații 
care să sugereze că știu imaginea respectivă. În principal, rezultatele 
corespund analizelor noastre anterioare. În cazul cuvintelor‑stimul 
care aparțin complexului (referitoare la imagine) s‑a constatat un 
număr anormal de mare de timpi de reacție lungi; în aceste situații, 
și reacția a produs o impresie ciudată: avea ceva căutat. Deseori s‑a 
mai vădit și faptul că particularitățile complexului au survenit în 
cazul unor reacții produse de cuvinte‑stimul lipsite de relevanță. În 
aceste situații, un cuvântul‑stimul aparținând complexului precedase 
în mod nemijlocit reacția respectivă. Wertheimer a putut confirma 
de asemenea faptul că, pe măsură ce a sporit participarea afectivă, au 
crescut atât timpul, cât și calitatea reacțiilor și s‑au înmulțit feno‑
menele de perseverație.

După apariția lucrării lui Wertheimer și Klein, Hans Gross19 
și Alfred Gross20 au efectuat și ei experimente similare la Praga, 
obținând rezultate asemănătoare. Stabilirea faptelor incriminatorii 
prin aceste experimente se baza pe cunoașterea sau necunoașterea 
unei anumite camere și a pieselor sale de mobilier. În lucrarea Meto
da asociațiilor în procesul penal (Assoziationsmethode im Strafprozeß), 
Alfred Gross a dezbătut într‑o manieră foarte clară această pro‑
blemă în general, dar mai ales din perspectivă juridică.

19 Zur psychologische Tatbestandsdiagnostik și Zur Frage des Wahrneh mungs
problems.

20 Zur psychologische Tatbestandsdiagnostik als kriminalistisches Helfsmittel.
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Dintre pozițiile critice le menționez în primul rând pe cele ale lui 
William Stern. El spune textual:

„Din punct de vedere pur psihologic, problema este, cu siguranță, foarte 
interesantă, iar procedeul propus trebuie salutat, fiindcă extinde în mod 
remarcabil metodele noastre de lucru; în schimb, am impresia că există 
dubii serioase în legătură cu aplicarea metodei în practica judiciară. În 
realitate, în justiție nu are loc o delimitare strictă între persoanele ale căror 
conținuturi psihice includ aceste fapte incriminatorii și persoanele care nu 
au deloc în minte aceste elemente. Căci aproape oricine vine în contact cu 
justiția, fie ca acuzat, fie ca martor, știe de ce este acuzat, respectiv din ce 
motiv este audiat, indiferent dacă el a săvârșit sau nu fapta incriminatorie 
aflată în discuție. Totodată, începând cu primul interogatoriu în fața 
judecătorului de instrucție, psihicul celui acuzat pe nedrept este grevat 
permanent de reprezentările referitoare la acel eveniment; orice aluzie 
trebuie să‑i aducă în conștiință aceste reprezentări pe care le are la 
dispoziție, exact așa cum se întâmplă în cazul celui vinovat, și trebuie să 
trezească deopotrivă reacții afective, care pot fi diferențiate cu greu în 
manifestările lor, chiar și din punct de vedere experimental, de expresiile 
specifice sentimentului de culpă; știm, de pildă, cum îmbujorarea, care 
survine atât de des în cazul acuzațiilor nejustificate, a fost percepută ca 
simptom al vinii. Nu există un risc major asemănător și în cazul experi‑
mentelor psihologice propuse de W. și K.?“21

Trebuie să mă raliez pe deplin la aceste obiecții, prilej cu care aș 
accentua în special faptul că atât vinovatul, cât și nevinovatul au  
cel mai mare interes să reacționeze astfel încât să fie în avan tajul 
propriu. Vinovatului îi este teamă că se va da de gol, iar nevinova‑
tului că va ajunge într‑o lumină proastă din pricina unor reacții 
stângace. De aceea, reacțiile critice vor fi însoțite în ambele cazuri de 
un accent afectiv viu, care perturbă asociația într‑o manieră carac‑
teristică. Distincția dintre vinovat și nevinovat ar putea deveni 

21 „Psychologische Tatbestandsdiagnostik“, p. 146 [W. și K. = Wertheimer și 
Klein]. 
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atunci dificilă. Vom reveni cu detalii la această problemă în partea  
a doua.

Într‑o apariție recentă22, Stern recenzează lucrarea mea Despre 
comportamentul timpilor de reacție în experimentul asociațiilor, unde 
am înfățișat cu de‑amănuntul analiza experimentului. Stern con‑
sideră îndoielnic faptul că îi cerem subiectului lămuriri ulterioare în 
privința asociațiilor, așa cum am procedat în cursul analizelor mele. 
Fără îndoială, recunosc că metoda este, în orice caz, dificilă și ris can‑
tă. De aceea, am ales drept subiecți pentru analiză doar trei perso‑
nalități a căror viață și psihologie nu numai că îmi sunt cunoscute, 
ci ele însele sunt exersate din punct de vedere psihologic, în special 
în ceea ce privește observarea activității asociative. Nu s‑ar putea 
cere oricui să‑și explice asociațiile, deoarece aici nu este vorba despre 
lucruri indiferente, ci despre cele mai intime și mai emoționale 
lucruri, în fața cărora poate eșua chiar și o autocritică sinceră. Ana‑
liza întreprinsă în cazul persoanelor neexersate presupune nu doar 
o anumită experiență specială din partea experimentatorului, ci și o 
serie de cunoștințe psihopatologice, care în zilele noastre nu mai 
constituie, din păcate, un domeniu comun al psihologilor. Acestea 
sunt principiile genialei psihanalize realizate de Sigmund Freud.23 
Abia odată cu însușirea deplină a metodei freudiene suntem în stare 
să efectuăm psihanalize cu ajutorul asociațiilor, având un anumit 
grad de certitudine. În această materie delicată, un experimentator 
nepriceput poate ajunge cu ușurință pe căile cele mai greșite; în 
această privință suntem desigur de acord cu Stern. De altfel, chiar 
i se reproșează lui Freud că interpretarea lui merge mai departe 
decât exprimă vorbele subiecților. Față de acest reproș trebuie să 
remarcăm însă faptul că, poate, toți oamenii, dacă‑i întrebăm ce le 
vine în minte pentru o anumită reprezentare, produc o asociație 
accesibilă, iar nu o creație nouă — lucru valabil, firește, și pentru  
o explicitare retrospectivă.

22 [În lipsa unor informații mai precise, nu s‑a putut afla despre ce lucrare este 
vorba.]

23 Freud și Breuer, Studii despre isterie; Freud, Interpretarea viselor.
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Când discută despre imboldul dat de Wertheimer, Kraus24 este 
de părere că metoda n‑a fost încă verificată în detaliu. Aș dori să‑i 
atrag atenția lui Kraus că în Clinica de psihiatrie din Zürich au fost 
publicate o serie de lucrări care dezbat destul de amănunțit această 
metodă.25 Aplicabilitatea metodei în vederea descoperirii com plexu‑
lui mi se pare în afara oricărei îndoieli. Alta este totuși situația când 
o utilizăm în cazul celui care face o depoziție; atunci nu putem fi 
suficient de precauți. De aceea, sunt de acord cu Kraus când anticipă 
mari dificultăți în aplicarea experimentului în practica judiciară.

Kraus spune în continuare: „Întreb însă dacă examinatorul 
poate risca oare să pronunțe o sentință privitoare la cărările infinit 
de întortocheate ale asociațiilor mele?“

Autorul să mă ierte dacă îndărătul acestei întrebări presupun că 
nu apreciază suficient problema asociațiilor. O studiere atentă a 
literaturii de până acum i‑ar fi arătat că totuși „cărările asociațiilor“ 
nu sunt chiar „infinit de întortocheate“. Dacă ar fi așa, s‑ar termina 
cu gluma noastră și am putea renunța de la bun început să urmărim 
în virtutea unor legi infinitatea contingentului. Experimentul se 
bazează însă tocmai pe faptul că există efectiv legi ce determină posi‑
bilitățile și înlătură tot mai mult imprevizibilul.

În condițiile în care cunoaștem aceste legi, știm și despre pro‑
cesele asociative interne ale subiectului, cu voia sau fără voia aces‑
tuia. Kraus este de părere că pentru aceasta trebuie „să avem acel 
rar talent psihanalitic despre care Freud aduce dovezi uimitoare în 
scrierile sale remarcabile“. Cu siguranță, Freud este un om înzestrat 
cu geniu, însă cel puțin în principiile ei, psihanaliza lui nu este o artă 
inimitabilă, ci o metodă transmisibilă și instructivă, a cărei utilizare 

24 Psychologische Tatbestandsdiagnostik.
25 Vezi vol. col. coord. de Jung Diagnostische Assoziationsstudien. De aici, amin‑

tim: „Prefața“ lui Jung; Bleuler, Über die Bedeutung von Assoziationsversuchen; 
Jung și Riklin, Cercetări experimentale referitoare la asociațiile oamenilor 
sănătoşi [studiu tradus în prezentul volum]; Wehrlin, Über die Assoziationen 
von Imbezillen und Idioten; Jung, Analiza asociațiilor unui epileptic [tradus în 
prezentul volum]. Apoi, v. Riklin, Über die diagnostische Bedeutung von 
Assoziationsversuchen bei Hysterischen și Analytische Untersuchungen der 
Symptome und Asssoziationen eines Falles von Hysterie. 
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este sprijinită cu toată energia de experimentul asociațiilor, după 
cum se poate observa din lucrările clinicii noastre.26

Repet ce am spus și în altă parte: adevărul acestui experiment nu 
stă la îndemână, ci trebuie verificat; numai cine l‑a aplicat singur, de 
mai multe ori, are dreptul să‑l judece. Știința modernă ar trebui să 
nu mai cunoască judecata ex cathedra. Toți oamenii care nici n‑au 
aplicat și nici n‑au înțeles realmente această metodă au râs de 
psihanaliza freudiană (analiza isteriei și a viselor) și au contestat‑o, 
deși ea face parte dintre cele mai mari realizări ale psihologiei din 
epoca noastră.

Weygandt27 consideră de asemenea că este „un drum lung“ 
încă, „până ce vom putea valorifica metoda în practica crimina‑
listică“. El socotește totodată că este de dorit ca experimentele să fie 
efectuate mai ales cu subiecți neinstruiți. În continuare, Weygandt 
atrage atenția că, probabil, făptuitorul nu privește în jurul său atât de 
iscoditor încât în vederea experimentului să putem selecta pur și 
simplu niște cuvinte‑stimul referitoare la obiectele din preajmă. În 
același timp, tocmai la un delincvent inveterat ar putea lipsi într‑o 
măsură mai mare sau mai mică accentul afectiv necesar perturbării 
asociației.

Aceste obiecții trebuie să fie recunoscute fără rezerve.

II

Spre a ilustra aplicarea practică a metodei asociațiilor mă slujesc 
de un caz pentru care am fost consultat în calitatea mea de medic. 
Povestea acestui caz28 este următoarea:

26 Un răspuns amănunțit la îndoielile lui Kraus a oferit A. Gross în: Zur psycho
logischen Tatbestandsdiagnostik.

27 Zur psychologischen Tatbestandsdiagnostik. 
28 O comunicare provizorie despre acesta a apărut sub titlul „Diagnosticul psiho‑

logic al stării de fapt“ [studiu tradus în Jung, Opere complete, vol. 1, Ed. Trei, 
București, 2015].
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Într‑o seară de septembrie din 1905 a venit la mine un domn mai 
în vârstă, vizibil agitat, și a dorit să‑l consult într‑o problemă im‑
portantă. El mi‑a povestit că locuiește împreună cu un tânăr (de  
18 ani), pe care l‑a protejat. De câteva săptămâni a remarcat că din 
când în când îi lipsesc din casa de bani sume mai mari sau mai mici. 
Ce‑i drept, el este cam împrăștiat și nu prea ține în ordine situația lui 
financiară, dar e foarte sigur că îi lipsesc cel puțin 100 de franci.  
A reclamat imediat chestiunea la poliție, însă nu are niciun fel de 
dovezi împotriva cuiva. În ultimul timp, servitoarele se schimbaseră 
de câteva ori; ar fi, deci, posibil ca vreo servitoare să se fi atins de 
bani. Dar acum i‑a trecut prin minte că și protejatul lui ar fi putut 
să‑l fure. Dacă ar ști că tânărul este hoțul, s‑ar opune prin toate mijloa‑
cele ca poliția să afle de această chestiune; atunci ar prefera să încheie 
afacerea în cea mai mare taină, spre a menaja familia cât se poate de 
onorabilă a protejatului său. Pentru a rezolva această dilemă jenantă, 
dorește să‑l hipnotizez pe tânăr și pe urmă să‑l descos dacă el este 
făptașul sau nu. Am respins această solicitare nu numai fiindcă un 
asemenea demers întâmpină mari dificultăți din punct de vedere 
tehnic, ci și pentru că, în sine, este adesea o cale ineficientă. I‑am 
propus însă acelui domn experimentul asociațiilor. Din fericire, 
tânărul avusese odată intenția să mă consulte din pricina unei indis‑
poziții nervoase nesemnificative. Prin urmare, tutorele a putut să‑l 
trimită la mine sub pretextul unei consultații. Într‑o altă zi, tânărul 
s‑a prezentat într‑adevăr și s‑a declarat de acord cu experimentul.

Organizarea experimentului

Pentru a trezi cât mai puternic complexul, am pregătit un for‑
mular în care am repartizat 37 de cuvinte‑stimul referitoare la presu‑
pusa faptă incriminatorie. Tutorele îmi declarase că banii erau ascunși 
într‑un sertar, sub o placă, alături de niște cămăși și cravate. Sertarul 
aparținea unei comode și era încuiat. Era posibil să fi fost deschis  
cu o cheie falsă. În aceeași cameră se mai afla un cufăr, în care ținea 
ocazional bani, iar lângă comodă se găsea și un așa‑zis șifonier. 
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Suspectul își cumpărase recent un ceas și‑i făcuse câteva mici ca‑
douri surorii lui. Poate că avea bani pentru ele din furturi, dar 
tutorele nu știa acest lucru, întrucât era puțin interesat de chestiunile 
financiare ale protejatului său. În privința caracteristicilor camerei 
în care au avut loc furturile, domnul n‑a mai putut releva altceva 
deosebit. Drept cuvinte‑stimul critice am ales: a dărui, ceas, a da, 
sertar, soră, efracție, mapă pentru scrisori, păcat29, a amenința, cheie, 
a fura, placă, a căuta, a încuia, şperaclu, a ascunde, hoț, a găsi, ne
dreptate, cămaşă, a fi atent, cravată, cufăr, a descoperi, a prinde, 
poliție, a acuza, comodă, braț, a aresta, închisoare, greşit30, spaimă, 
şifonier, a pedepsi, lună31 și infractor. Aceste 37 de cuvinte‑stimul ce 
aparțin complexului au fost strecurate alături de alte 63 de cuvin‑
te‑stimul „irelevante“, prilej cu care am avut în vedere ca adesea un 
cuvânt‑stimul indiferent să urmeze după unul critic. Am aranjat așa 
cuvintele pentru că accentul afectiv perseverează deseori până la 
reacția postcritică. În acest mod am putut spera că vom descoperi cu 
destulă acuratețe constelația complexului. Acum înfățișez experi‑
mentul așa cum a avut loc. De la un pasaj la altul mă văd nevoit să 
intercalez observații explicative. În final, o reunire a datelor statistice 
va sprijini privirea de ansamblu asupra experimentului. Experimen‑
tul asociațiilor a fost completat cu un experiment al reproducerii.

Remarc faptul că în acest caz, care trebuie socotit în categoria 
per soanelor instruite, media probabilă32 a timpilor de reacție se 
cifrează la 2,0''. Așadar, timpii de reacție prea lungi sunt cei care se 
situează la peste 2,0''.

29 Delincventul provine dintr‑o familie religioasă.
30 Greşit este faptul că îl fură pe binefăcătorul său.
31 Atâtea și atâtea luni în închisoare.
32 Metoda „mediei probabile“ (Kraepelin) constă în faptul că ordonăm cifrele 

într‑o serie, în funcție de valoarea lor, iar pe urmă luăm pur și simplu cifra din 
mijloc. Despre avantajele acestei metode cf. Jung, „Despre comportamentul 
timpilor de reacție...“ [al III‑lea studiu din acest volum].

772



VI. Diagnosticul psihologic al „stării de fapt“

427

Cuvântul‑stimul  Reacția  Timpul  Reproducerea
  de reacție
1. cap nas 2,0'' +33

2. verde albastru 1,2'' +
3. apă aer 1,6'' albastru
4. a înțepa dureros 2,0'' +
5. crimă omucidere 1,4'' +
6. lung scurt 1,8'' +
7. cinci șase 1,4'' +

Până acum, în aceste reacții nu este de remarcat încă nimic 
suspect, dacă nu vom cita cumva drept suspectă de constelație a 
complexului reproducerea incorectă în cazul apei. Într‑o analiză 
retrospectivă — bineînțeles, absentă în acest caz — nu putem clari‑
fica, firește, orice perturbare foarte măruntă produsă de complex.

8. a dărui34 gene… generos35 2,0'' a da
9. lână stofă 1,4'' +

Reacția la primul cuvânt‑stimul aparținând complexului cores‑
punde criteriilor stabilite mai sus, referitoare la perturbarea produsă 
de influența complexului. Reacția însăși se caracterizează printr‑o 
perturbare lingvistică. Apoi urmează un timp de reacție lung, iar  
în final, o reproducere greșită. Efectul asupra asociației următoare 
lipsește.

10. ceas mecanism 2,2'' +
11. masă picior 1,8'' lemn

33 Semnul „+“ înseamnă că reproducerea a fost corectă. Reproducerile incorecte 
au fost citate.

34 Cuvintele‑stimul ce aparțin complexului, strecurate intenționat, sunt evi den‑
țiate grafic, de fiecare dată.

35 Cuvintele care sugerează complexul sunt de asemenea evidențiate grafic. [În 
germană: frei — freigebig denotă o ezitare în timpul reacției — n.t.]
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Cel de‑al doilea cuvânt‑stimul aparținând complexului, ceas, tre‑
zește ca reacție neologismul Mechanismus, ceea ce este cam neobiș‑
nuit. Timpul de reacție este prea lung.36 Reacția postcritică este 
reprodusă greșit; deci, există supoziția unui accent afectiv persistent.

12. a da a fura 2,6'' +
13. scaun picior 2,0'' +
14. îndărătnic indispus 2,8'' +

În reacția 12, complexul este exprimat direct, în condițiile unui 
timp de reacție prea lung. Timpii de reacție postcritici sunt destul de 
lungi. Reproducerea nu este perturbată.

15. sertar lemn 1,6'' +
16. soră frate 1,8'' +
17. lac apă 1,4'' +
18. bolnav bine 2,0'' – 37

Aici nu se observă vreo influență neîndoielnică a complexului  
la nivelul celor două cuvinte‑stimul. Absența reproducerii în cazul 
cuvântului bolnav poate depinde de un alt complex decât cel al 
furtului.

19. efracție furt 1,8'' +
20. a găti – – –
21. cerneală hârtie 2,6'' +

Aici există toate criteriile constelației complexului. Perseverația 
este atât de puternică, încât a condus la o eroare, la absența reacției 
postcritice. Și timpul de reacție la 21 continuă să fie prea lung.

22. rău bine 2,0'' +

36 Cf. pentru această noțiune „Despre comportamentul timpilor de reacție...“ [al 
III‑lea studiu din acest volum].

37 Semnul „–“ arată că subiectul nu‑și amintește reacția.
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23. mapă de scrisori hârtie 2,0'' +
24. a înota bine, nu știu 2,0'' liber, a o face bine

Cuvântul‑stimul critic a perturbat din nou reacția postcritică și 
reproducerea acesteia printr‑un accent afectiv persistent.

25. păcat rușine 1,8'' +
26. albastru negru 1,4'' +
27. pâine apă 1,6'' +
28. a amenința – – –
29. cheie broas…gaură 2,6'' +
30. bogat sărac 1,2'' +

Evident, păcat n‑a atins complexul, respectiv nu l‑a trezit în mod 
clar. În schimb, a amenința este urmat de eroarea caracteristică 
pentru o emoție și de absența reproducerii. Acest efect puternic al 
cuvântului‑stimul se poate referi și la faptul că 27 conține deja, în 
mod evident, o constelație a complexului. Pâine și apă = închisoare.

La 29, perturbarea este foarte clară, reacția este perturbată de  
o greșeală de vorbire; în plus, timpul de reacție este prea lung.

31. pom verde 1,2'' +
32. a fura a lua 2,4'' +
33. placă lemn 2,8'' +
34. galben negru 2,2'' +

A lua nu se află în contradicție cu complexul. Nu știu dacă timpul 
de reacție lung produs de placă provine de la acest cuvânt ce aparține 
complexului sau de la a fura, datorită unei perseverații. Oricum, 
timpul continuă să fie prea lung în cazul cuvântului galben, ceea ce 
ar pleda pentru o ușoară perseverație generată de placă.

35. munte înalt 1,8'' +
36. a căuta a găsi 1,6'' +
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37. sare – – +
38. nou vechi 2,0'' +

Începând cu a căuta, perseverația caracteristică revine cu blocajul 
reacției următoare. A găsi nu este în contradicție cu complexul; 
dimpotrivă.

39. a încuia a întemnița 2,6'' a elibera
40. a călări fluviu 2,0'' +

Cuvântul‑stimul critic nu numai că trezește aici expresii clare  
ale complexului, ci provoacă și neînțelegerea cuvântului‑stimul 
următor, la fel ca în cazul reproducerii (a călări — Rin)38. Neîn‑
țelegerea cuvântului‑stimul este un fenomen frecvent într‑o conste‑
lație a complexului.

41. şperaclu cheie 1,6'' +
42. prost deștept 3,0'' +

Firește, cheie nu poate fi prea evaluat aici în calitate de asociație 
la complex. Timpul de reacție prelungit este mai clar la 42.

43. caiet carte 1,8'' +
44. a ascunde a găsi 2,0'' +
45. dinte dureros 1,4'' +

A găsi este o asociație curentă la a ascunde și nu poate fi 
supraestimată nici ea ca asociație la complex. După toate aparențele, 
a ascunde nu a atins foarte clar complexul. În cazul lui a căuta s‑a 
reacționat tot cu a găsi. Astfel de comparații sunt utile, chiar dacă de 
aici nu rezultă întotdeauna mare lucru. Uneori însă, ele sunt valo‑
roase, când căutăm un complex necunoscut.

38 [În germană: reiten/Rhein — așa se explică reacția „fluviu“ — n.t.]
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46. corect greșit 2,2'' +
47. hoț spărgător 4,6'' infractor
48. a găsi a fura 2,6'' a căuta
49. carte – – carte de legi

Odată cu hoț, încep grave perturbări produse de complex, care 
nu mai necesită lămuriri.

50. nedreptate dreptate 1,2'' +
51. broască apă 2,2'' mormoloc
52. a se despărți mormoloc 2,6'' +

Se pare că aici, începând de la nedreptate, s‑a produs o perse‑
verație puternică. Este însă mai probabil ca această serie de pertur‑
bații să se afle în continuare sub impresia lui 47 și urm., lucru care poate 
fi constatat frecvent în condițiile unei emoții puternice. Dacă obser‑
văm discret subiectul în timpul experimentului, vedem adesea, în 
locurile unde se manifestă complexul, expresii ale feței, care trădează 
numaidecât un accent afectiv puternic. Așa a fost cazul și aici. Înce‑
pând cu 47, subiectul a devenit neliniștit, râdea încurcat și se sucea 
de colo‑colo pe scaun, frecându‑și mâinile sau ascunzându‑le în buzu‑
nare. Se constată că perturbările asociațiilor nu sunt altceva decât 
fenomene parțiale ale simptomelor psihice ale reacțiilor afective.

53. foame sete 1,4'' + 
54. cămaşă albă 2,0'' batistă
55. copil mic 1,8'' +

Cămaşă pare să fi atins complexul.

56. a fi atent a scăpa 1,8'' a… a ascunde 
   (st... verstecken)

Aici, influența complexului este clară, în special la nivelul re‑
producerii. Greșeala de exprimare din limba germană „st...“ poate 
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anticipa verbul „verstecken“ (a ascunde) sau ar fi trebuit să provină 
de la „stohlen“ (a fura)?

57. cravată batistă 1,6'' +
58. înnorat întunecat 1,6'' +
59. cufăr a împacheta39  
60. a nimeri a scăpa 1,8'' sigur
61. lege carte de legi 1,8'' +
62. drag scump 1,8'' +
63. a prinde a scăpa 2,4'' a înșfăca
64. a se certa a iubi 3,4'' –

Din această serie observăm ce rol joacă a scăpa. Acest verb apare 
ca reacție numai la cuvintele‑stimul ce aparțin complexului, unde 
este și reprodus incorect, de fiecare dată. El pare a fi unul dintre acele 
cuvinte‑ecran care apar frecvent în cursul acestui experiment. Ce 
ascunde el pare a fi teama hoțului de a fi surprins. Determinările 
locale ale faptei incrimnatorii, precum cravată și cufăr, par a avea  
o influență redusă.

65. poliție hoț 3,6'' +
66. mare mic 1,6'' +
67. a acuza a ofta 1,6'' +
68. a picta frumos 3,8'' +
69. comodă lejer 2,8'' +
70. vechi nou 1,2'' +

Poliție atinge direct, iar a acuza își produce efectul mai târziu. 
Comodă este tradus în condițiile unui timp de reacție lung; lovitura 
a fost astfel parată.

71. floare stepă 2,0'' +
72. sărac picior 1,6'' +

39 Din păcate, timpul n‑a putut fi măsurat aici, din cauza unei dereglări a cro‑
nometrului.
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73. ladă dulap 2,0'' +
74. sălbatic pârâu 2,0'' +
75. familie soră 2,2'' +
76. a spăla curat 1,8'' +
77. vacă taur 1,8'' +
78. străin a fi spectator 2,2'' +

În această serie, sărac (cauza furtului?) nu are un efect provocator. 
În schimb, s‑ar putea ca selectarea cuvântului soră să nu fie 
întâmplătoare, în condițiile în care familie nu a fost avut în vedere ca 
aparținând complexului. A fi spectator, ca asociație la străin, este 
ciudat; poate că aici se ascunde ideea vagă că cineva trebuie să fi  
fost spectator și l‑a dat în vileag, astfel încât acum chiar și un străin 
(eu) știe despre fapta lui! Firește, presupunerea nu constituie o 
dovadă, dar când interpretăm, trebuie să ne gândim la asemenea 
procese mentale.

79. a aresta hoț 3,4'' +
80. a povesti basm 2,0'' +
81. bună‑cuviință moravuri 1,8'' +
82. strâmt larg 1,8'' +

A aresta a nimerit din plin; urmat de un accent ce se domolește 
lent (timpii de reacție!).

83. frate soră 1,4'' +
84. închisoare puşcărie 4,2'' +
85. barză copil 2,2'' +
86. greşit (la început  4,0'' +
 n‑a putut înțelege 
 cuvântul‑stimul, 
 apoi) bogat 
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Bogat este o reacție specială la greşit; însă dacă subiectul a furat 
de la binefăcătorul lui o sumă considerabilă, reacția nu mai este 
complet neinteligibilă.

87. teamă stupidă 2,4'' –
88. bere vin 1,6'' +

Subiectul s‑a putut convinge cu ușurință că teama lui de a se da 
în vileag în cursul experimentului este stupidă.

89. incendiu împușcătură 2,0'' +
90. murdar curat 1,4'' +
91. ușă cursă 1,6'' +
92. şifonier lemn 3,0'' +
93. fân iarbă 1,6'' +

Şifonier pare să nu fie total indiferent, dacă e să ne luăm după 
timpul de reacție lung.

94. calm liniștit 2,0'' +
95. batjocură ironie 1,6'' +
96. a pedepsi a elibera 2,4'' +

O clară constelație a complexului.

97. lună săptămână 1,8'' +
98. colorat verde 6,2'' +

Sub constelația pedepsei, lună a avut în mod evident un efect 
puternic.

  99. infractor hoț 2,2'' asasin
100. a grăi a tăcea 2,6'' a vorbi
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Rezultatul global al acestui experiment mi s‑a părut atât de 
convingător, încât i‑am declarat subiectului, fără înconjur, că a furat. 
Tânărul, care până atunci afișa un zâmbet încurcat, s‑a făcut brusc 
palid și, cuprins de o mare agitație, și‑a susținut nevinovăția. Atunci 
i‑am arătat câteva puncte din experiment care mi se păreau deose‑
bit de convingătoare. Drept urmare, a izbucnit deodată în lacrimi și 
a mărturisit.

Experimentul a avut deci un succes deplin.
Acest succes necesită însă o critică. În primul rând, trebuie să ne 

imaginăm că hoțul nostru nu este un criminal inveterat și încercat, 
ci un tânăr sensibil, chinuit, în mod evident, și de o conștiință a ceva 
rău (complexul). La complex, el a reacționat cu accente afective 
puternice, care au influențat clar asociațiile, facilitând astfel diagnos‑
ticarea furtului. Dacă ar fi avut accente afective mai slabe, pertur‑
bațiile ar fi fost și ele mai reduse, iar diagnosticul ar fi devenit cu atât 
mai dificil. O altă circumstanță care a avut un efect favorabil este 
faptul că făptașul a reacționat în maniera persoanelor instruite: cu 
un singur cuvânt și un timp de reacție relativ scurt. Dacă ar fi fost 
foarte neinstruit sau chiar cu un retard, ar fi preferat reacția sub 
formă propozițională sau sub forma definiției, oricare dintre ele 
fiind legată de timpi de reacție destul de lungi. În cazul acestui tip de 
asociație40, subiecții reflectează asupra reacției și‑i dau o formă cât 
mai „adecvată“, datorită căreia constelațiile complexului pot ajunge 
cu ușurință în planul secundar.

Dar nu doar succesul metodei, ci și metoda însăși necesită o cri‑
tică, în măsura în care încă nu avem deloc informații dacă nu cumva 
cuvintele‑stimul critice le pot provoca perturbări și celor nevinovați. 
Pe de o parte, cuvintele‑stimul sunt cele care pot trezi sentimente 
chiar și în absența unui complex special sau pot da și peste alte 
complexe. Pe de altă parte, printre ele sunt și cuvinte, nu foarte 
uzuale, care au, ca atare, asociații lingvistice puțin familiare. În defi‑
nitiv, nu chiar toți timpii de reacție prea lungi trebuie să‑și aibă 

40 Cf. lucrarea lui Wehrlin, Über die Assoziationen von Imbezillen und Idioten.
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obârșia într‑o influență a complexului; ei pot fi cauzați foarte bine și 
de raritatea cuvântului‑stimul.41

Totodată, un cuvânt‑stimul rar și complicat trezește, în mod 
natural, sentimente, în măsura în care captează mai puternic atenția. 
Pe mulți oameni, teama de a reacționa stupid chiar îi inhibă; așa li se 
întâmplă mai ales femeilor neinstruite, care, de altfel, ajung și foarte 
ușor în încurcătură. De aceea, deocamdată nu trebuie exclus faptul 
că particularitățile specifice complexului survin uneori în momente 
în care reacțiile afective au apărut numai din pricina dificultății reac‑
ției. Apoi este foarte ușor de imaginat situația în care niște cuvin‑
te‑sti mul care aparțin complexului, strecurate intenționat, produc, 
ce‑i drept, o serie de particularități ale complexului, fără ca acestea 
să se refere însă la complexul presupus sau așteptat, ci la unul ase‑
mănător, care interferează întâmplător cu cel căutat. O astfel de 
situație poate prilejui cele mai grave amăgiri. Până la urmă, măcar o 
parte cuvintelor‑stimul ce aparțin complexului poate provoca per‑
tur bații, dar atunci rămâne sub semnul întrebării dacă subiectul este 
sau nu vinovat. Acest lucru s‑ar putea produce de asemenea când un 
alt complex interferează cu cel așteptat.

În condițiile acestor dificultăți trebuie să recunoaștem deschis că 
100 de cuvinte‑stimul sunt în mod categoric prea puține, spre a evi‑
denția foarte clar un complex și spre a exclude toate influențele 
secundare generate de complexele interferente. În cazul nostru, 
problema a fost dezlegată fiindcă situația a fost simplă, însă cu altă 
ocazie ar putea ieși prost. Cu ce obstacole trebuie să ne luptăm în 
practică o arată experimentele pe care le‑am efectuat pentru a con‑
trola formularul cuvintelor‑stimul destinate furtului.

Am luat ca subiecți doi tineri domni instruiți, pe care îi cunosc 
bine. Unul, pe care l‑aș numi „Cunoscătorul“ știa semnificația expe‑
rimentului întreprins cu el; celălalt era complet neimplicat. Pe cel 
din urmă îl numesc „Neimplicatul“. Experimentul a fost efectuat în 

41 În această privință există diferențe caracteristice. De exemplu, media probabilă 
pentru substantivele concrete se cifrează la 1,67'', pentru noțiunile generale la 
1,95'', pentru adjective la 1,70'', iar pentru verbe la 1,90'' [cf. paragr. 591 din 
prezentul volum].
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cazul amândurora exact ca în cazul făptașului. Remarc că la fiecare 
trebuie să avem mereu în vedere media lui probabilă.

Media Vinovatului 2,0''
Media Cunoscătorului 1,4''
Media Neimplicatului 1,8''

Deosebirile dintre aceste cifre au, în general, o semnificație pur 
individuală.

De dragul conciziei, trebuie să mă limitez, în esență, doar la o 
discuție despre reacțiile critice, prilej cu care pot indica doar com‑
plexele persoanelor de control.

8. a dărui decurge plat în cazul Neimplicatului, iar la Cunoscător, 
timpul postcritic se prelungește peste medie.

10. ceas provoacă la Neimplicat o eroare, așadar, o caracteristică 
a complexului. Actualmente, acest subiect trebuie să facă fața unui 
timp de așteptare neplăcut, care i se pare foarte lung. (De aici, timpul 
prelungit la cuvântul‑stimul lung.) Ceas îi trezește o reprezentare 
identică. Și în cazul Cunoscătorului, timpul este un pic peste medie. 
Reacțiile postcritice sunt reproduse greșit atât la cei doi nevinovați, 
cât și la Vinovat; deci, influența complexului este probabilă. Se con‑
stată că aici, toți trei sunt suspecți. Dar analiza ne învață că în cazul 
Neimplicatului accentul afectiv al timpului de așteptare este foarte 
puternic, motiv pentru care putem admite o perseverație. În schimb, 
la Cunoscător amenajarea propriei case joacă în momentul de față 
un rol foarte însemnat: în ultima vreme, el se ocupă intens de 
mobilier. În planul secundar, puternic afectiv, unde se derulează 
complexul mobilei, se află o logodnică.

12. a da decurge plat la cei doi nevinovați. În cazul Neimplicatului 
este afectată însă reacția postcritică. Aflăm că în acest timp de 
așteptare, el depinde de favoarea altcuiva (a dărui), ceea ce este 
foarte neplăcut pentru el.
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15. sertar îi provoacă Neimplicatului reacția comodă, pe care am 
fi putut s‑o așteptăm, de fapt, de la Vinovat. Asociația dintre sertar 
și comodă este chiar o foarte obișnuită asociație de coexistență, care 
n‑ar fi însemnat foarte mult nici în cazul Vinovatului. Dar aceasta 
ne‑ar fi putut păcăli cu ușurință.

16–32 par foarte instructive. La 16. soră se produce la toți aceeași 
reacție, însă în cazul Vinovatului avem cel mai lung timp de reacție.

19. efracție are mai ales în cazul Neimplicatului o reacție foarte 
„suspectă“. Nu știu ca el să fi furat ceva vreodată și nici nu mi‑a măr‑
turisit un asemenea păcat. Chiar dacă ar duce cu sine un astfel de 
reproș, reacția sa cu privire la complexul aflat în discuție n‑ar avea 
de facto nicio valoare, deși ipoteza ar fi tentantă. La cei doi nevinovați 
lipsește totuși efectul rezidual puternic asupra reacției următoare.

23. mapă de scrisori le provoacă nevinovaților timpi de reacție 
extrem de lungi. Așadar, și aici se recomandă prudență maximă. 
Analiza întreprinsă în cazul nevinovaților nu a putut demonstra 
influența complexului. Este posibil ca aici să fi avut o influență mai 
cu seamă „dificultatea“ cuvântului.

25. păcat îl afectează mai puternic pe Nevinovat decât pe Vinovat.
28. a amenința are efect în special asupra Neimplicatului, dar 

nicidecum atât de puternic ca asupra Vinovatului.
29. cheie. Reacțiile nevinovaților conțin cuvinte care trimit direct 

la complex.
32. a fura trădează la nevinovați o puternică influență a com‑

plexului. La Cunoscător există o reminiscență hazlie, provenită din 
complexul mobilei; în cazul Neimplicatului, perturbarea provine în 
esență din reacția a pedepsi, ce‑și are originea în faptul că el consideră 
drept o pedeapsă pierderea slujbei, despre care tocmai a aflat.

Pe baza acestor exemple se poate demonstra în modul cel mai 
convingător ce dificultăți nebănuite stau în calea practicii, chiar 
dacă, teoretic vorbind, poate fi socotit cert faptul că, de regulă, per‑
turbațiile asociative trebuie să aibă legătură cu emoțiile, iar acestea 
din urmă cu complexele. Dar ce fel de complexe sunt acestea, iată 
marea problemă!
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33. placă are cel mai puternic efect asupra Vinovatului, deși 
conținutul reacției nu trădează nimic. Reproducerea greșită deran‑
jează, ce‑i drept, din nou în cazul Neimplicatului. Ea depinde de 
perseverația reacției 32.

36. a căuta înregistrează, în mod incontestabil, cel mai puternic 
rezultat în cazul Vinovatului (perseverație!).

39. a încuia provoacă reacții foarte suspecte. În cazul nevino‑
vaților, și aici interferează alte complexe: la Cunoscător este vorba 
despre complexul mobilei, care are de data aceasta o legătură clară 
cu problema costurilor noii amenajări; la Neimplicat reapare com‑
plexul situației lui sociale neplăcute, despre care nu pot să dau amă‑
nunte aici. Remarcabil este însă faptul că până și nevinovații exprimă 
aici cuvinte suspectate că ascund un complex; tot așa se întâmplă în 
cazul Neimplicatului cu perseverația.

La fel acționează la ei 41. şperaclu; diferența față de Vinovat 
constă numai în absența perseverației.

Efectul lui 44. a ascunde nu poate fi diferențiat nici el. Aici, 
complexele interferează și la nevinovați.

În mod categoric, 47. hoț are cel mai puternic efect asupra 
Vinovatului, deși reacțiile nevinovaților sunt tot cuvinte care aparțin 
complexului.

La 48. a găsi survine din nou în cazul Neimplicatului o remi‑
niscență accentuată afectiv, care compromite rezultatul.

50. nedreptate și 54. cămaşă nu pot fi hotărâtoare.
56. a fi atent generează în cazul Neimplicatului apariția unui 

complex (o poveste de dragoste), care perturbă, la rândul lui, 
rezultatul.

57. cravată și 59. cufăr nu pot fi hotărâtoare.
60. a nimeri are cel mai puternic efect asupra Vinovatului.
63. a prinde și 65. poliție au un efect foarte suspect în special 

asupra Neimplicatului; aici interferează complexul unei povești de 
iubire secrete.

67. a acuza nu poate fi hotărâtor.
La 69. comodă, nevinovații reacționează cu sertar și mobilier, 

într‑un mod mai adecvat decât Vinovatul cu lejer. Desigur, această 
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reacție poate fi percepută ușor ca o distragere, ca o modalitate de 
mascare a complexului. În cazul complexelor accentuate puternic, 
de exemplu, în cazul isteriei, astfel de distrageri constituie regula.

Ceva asemănător am putea presupune la 72. sărac–picior  
(arm–Bein).

79. a aresta și 84. închisoare au cel mai puternic efect asupra 
Vinovatului.

86. greşit și 87. teamă au cel mai puternic efect asupra Vinovatului.
92. şifonier, 96. a pedepsi și 97. lună pot fi cu greu hotărâtoare. La 

lună, Neimplicatul are complexul timpului de așteptare; așa se 
explică perseverația puternică.

99. infractor are un efect neclar.
Rezultatul experimentelor de control este deprimant: nu vedem 

doar la Cunoscător caracteristici clare ale complexului în locurile 
critice, ci și, extrem de frecvent, la Neimplicat, care n‑ar trebui să 
aibă, de fapt, absolut niciun simptom al furtului. Întâm plarea a făcut 
însă ca el să aibă, în principal, două complexe care se lasă provocate 
și ele de cuvintele‑stimul ce aparțin complexului fur tului. — De aici 
ne dăm seama de o eroare capitală a experimentului: este vorba 
despre ambiguitatea cuvintelor‑stimul. Cu greu putem bănui câte 
legături, concrete și simbolice, pot trezi asemenea cuvinte. Dar pen‑
tru a limita aceste posibilități, este nevoie de multă expe riență 
practică. De acest țel ne putem apropia într‑o oarecare măsură dacă 
reunim cât mai multe cuvinte‑stimul, iar drept critice le luăm numai 
pe cele foarte specifice. Categoric, un experiment de numai o sută de 
reacții este, in praxi, prea puțin.

Dar cum ajung eu să‑l acuz pe tânăr de furt, în condițiile acestei 
stări de lucruri atât de incerte? va întreba uimit cineva. În primul 
rând, trebuie accentuat faptul că pentru experimentul practic mai 
este nevoie de ceva care nu poate fi reținut pe hârtie: este vorba 
despre acele aspecte inefabile ale relațiilor umane, acele nenumărate 
și nemăsurabile expresii ale feței, pe care nu numai că le adoptăm în 
cea mai mare parte fără să ne dăm măcar seama, ci care ne afectează 
pur și simplu inconștientul, fiind totodată însă cât se poate de con‑
vingătoare. Dacă facem abstracție de aceste elemente indescriptibile, 
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care sunt inerente experimentului in vivo, mai există totuși câteva 
dovezi mai limpezi, ce pot avea un efect convingător: este vorba, 
înainte de toate, despre rezultatul global, pe care, desigur, nu‑l ve‑
dem în tabele, ci devine clar abia datorită statisticii. Să ne uităm mai 
întâi la media timpilor de reacție!

Din anumite motive pe care nu le pot discuta aici, luăm media 
aritmetică.43

 Vinovat Cunoscător Neimplicat
Media în cazul 
cuvintelor‑stimul indiferente 1,9'' 1,0'' 1,9''
Media în cazul 
cuvintelor‑stimul critice 2,8'' 1,5'' 2,5''
Media în cazul 
cuvintelor‑stimul postcritice 3,8'' 1,4'' 1,8''

Reprezentând grafic și reducând totul la nivelul valorii medii in‑
diferente a Vinovatului, rezultă imaginea de la pagina următoare.

Din acest tabel se poate observa că Vinovatul se diferențiază de 
departe față de nevinovați prin faptul că media sa pentru reacțiile 
postcritice este exagerat de mare, dar și media pentru reacțiile critice 
crește semnificativ. Adică, psihologic vorbind, sentimentele 
Vinovatului în timpul reacțiilor critice au fost mult mai puternice 
decât în cazul nevinovaților și, ca atare, au perseverat mai intens. 
Deși media critică a Cunoscătorului este oarecum similară celei a 
Vinovatului, media lui postcritică totuși coboară sub acest nivel, 
întrucât Cunoscătorului îi lipsesc tocmai sentimentele rezervate 
com plexului. La el este vorba numai despre un complex al experi‑
mentului ideal. Situația este și mai clară în cazul Neimplicatului, 
unde, după cum am văzut, complexul furtului nici nu intră în dis‑
cuție, ci există un complex care interferează întâmplător și ocazional 
în reacțiile la aceleași cuvinte‑stimul. La drept vorbind, media critică 
a Neimplicatului nici n‑ar fi trebuit să depășească valoarea medie
43 Motivele au fost expuse amănunțit în lucrarea mea Despre comportamentul 

timpilor de reacție [paragr. 568 în prezentul volum].
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4,0
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3,2
3,0
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2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
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0,2
0,0

A B C 
Vinovat

A B C 
Cunoscător

A B C 
Neimplicat

A  Timpul de reacție indiferent
B  Timpul de reacție critic
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indiferentă. Că lucrurile se întâmplă totuși așa se datorează faptului 
că, luate împreună, cuvintele‑stimul critice și cele postcritice consti‑
tuie nu mai puțin de 65% din cuvintele‑stimul. Chiar din acest mo‑
tiv, întâlnirea dintre niște complexe nevinovate și cuvintele‑stimul 
critice devine extrem de probabilă.
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Din această alăturare se vede și cât de mult poate compromite 
deja rezultatul simpla cunoaștere a complexului.44 Totuși, în ciuda 
dificultăților, din tabel reiese o circumstanță agravantă considerabilă 
pentru Vinovat.

După cum am văzut, reproducerile defectuoase fac parte tot din 
caracteristicile complexului. În cazul Vinovatului, 20% dintre reacții 
au fost reproduse defectuos; în cazul Cunoscătorului 5%, iar al Neim‑
plicatului 21%.

Așa cum arată expunerea de la pagina următoare, Vinovatul a 
reprodus defectuos reacțiile critice și cele postcritice în nu mai puțin 
de 90% dintre cazuri, Cunoscătorul în 80%, iar Neimplicatul în 71%.

Și aici vedem din nou cea mai gravă culpabilizare a Vinovatului, 
deși cifrele sunt neașteptat de mari și în cazul nevinovaților.

De interes este întrebarea privitoare la frecvența cu care la 
cuvintele‑stimul critice apar reacții care pot sugera complexul. 
Potrivit afirmațiilor lui Wertheimer, am putea presupune niște 
situații caracteristice. Aici trebuie să ținem seama că o clasificare din 
acest punct de vedere are ceva nemaipomenit de arbitrar. În tabele 
am relevat grafic întotdeauna reacțiile respective. Așa cum se vede, 
aici am procedat cu multă generozitate. Aceasta constituie o sursă de 
eroare; o alta este împrejurarea menționată, potrivit căreia reacția 
contrară așteptărilor ascunde complexul în loc să‑l exprime. În 
cazul Vinovatului, reacțiilor critice și celor postcritice le revin circa 
49% din semnalările complexului, în cazul Cunoscătorului 32% și în 
cel al Neimplicatului 46%. Cifra Vinovatului se situează în frunte, 
ce‑i drept, însă eu nu i‑aș atribui prea multă forță probatorie.

Circumstanța că locul faptei a fost destul de banal în acest caz 
constituie o mare dificultate pentru experiment; nu trebuie să fie 
mereu așa. Dimpotrivă, într‑un alt caz, locul poate fi destul de 
complicat și specific, astfel încât rezultă de la sine o serie întreagă  
de cuvinte‑stimul care aparțin complexului și care Neimplicatului 

44 Bineînțeles, aici trebuie să ținem cont că din diverse motive reducerea Cunos‑
cătorului la nivelul Vinovatului nu este o metodă total ireproșabilă. Fiindcă 
timpii se pot dilata doar în sus, nu și în jos. Până la urmă este caracteristic și 
faptul că nevinovatul poate reacționa rapid, adică dezinvolt.
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i se par lipsite de risc, în vreme ce Vinovatul trebuie să evite în 
permanență constelațiile complexului, ceea ce — potrivit experienței 
noastre — nu se produce fără perturbații caracteristice. Atât rezultă 
până acum din experimentele lui Gross și Wertheimer.
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Sintetizând, remarc faptul că Vinovatul se caracterizează exclusiv 
prin cantitatea particularităților complexului său și că tot pe ea se 
bazează diagnosticarea furtului comis. N‑aș fi riscat această diagnoză 
îndrăzneață, dacă metoda asociațiilor n‑ar fi devenit pentru noi un 
auxiliar extrem de prețios în diagnosticul psihopatologic — un 
instru ment ce ne permite să pătrundem în complexele patologice — 
și dacă datorită ei n‑am fi ajuns la o anumită rutină. Analogiile cu 
psihopatologia m‑au convins însă, subiectiv vorbind. De aceea, nu 
iau nimănui în nume de rău dacă nu poate fi convins și el. Departe 
de a dori să temperez eforturile și așteptările interesante și, cu 
siguranță, pline de perspective legate de stabilirea diagnosticul 
psihologic al „stării de fapt“, nu‑mi displace totuși faptul că acest caz 
mi‑a oferit ocazia să avertizez în legătură cu un optimism nejustificat. 
Fac asta în interesul acestei metode de examinare psihologică 
neasemuit de fine, care ar putea fi discreditată ușor din pricina unor 
insuccese frapante. Metoda asociațiilor este un instrument delicat, 
util deocamdată numai în mâna celor versați, și trebuie să facem 
nenumărate experiențe amare, până ce ne vom pricepe s‑o aplicăm 
corect. Acestei metode nu putem să‑i pretindem prea multe, așa cum 
este constituită încă acum; dar ea are momentan o potențialitate de 
dezvoltare ce nu poate fi trecută cu vederea.
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VII. 
ASOCIAȚIA, VISUL ȘI  
SIMPTOMUL ISTERIC*

I. Asociaþiile

Prin expunerea acestor noi investigații aș dori să susțin și să 
clarific opiniile exprimate în alte două studii1 referitoare la natura 
anomaliilor asociative ale istericilor. Obiectul cercetării mele este 
cazul următor:

O fată de 24 de ani, sănătoasă fizic, cu o inteligență bună și o cultură 
medie. Mama suferă de osteomalacie, care a deformat‑o total. Alte tare nu 
au putut fi descoperite. Pacienta este cel mai mic copil, unica fiică, și are 
patru frați mai mari. Sănătoasă înainte de școală. Foarte sensibilă la școală, 
a progresat totuși bine. În clasa a doua au survenit contracții în brațul drept, 
care au pus‑o curând în imposibilitatea de a scrie; apoi contracțiile s‑au 
generalizat, până când s‑a declanșat o coree isterică. Pacienta a devenit și 
focarul unei mici epidemii de coree printre elevi. Boala s‑a manifestat prin 
accese cu aspect de ticuri, care vor fi durat câte un minut‑două. Atunci, 
pacienta lovea în jur și bătea din picioare, scoțând uneori și strigăte. 
Conștiența nu era tulburată în timpul acestor accese. Accesele apăreau de 

* [Publicat pentru prima oară în: Journal für Psychologie und Neurologie, VIII/1–2 
(Leipzig, 1906), pp. 25–60. Apoi în: Diagnostische Assoziationsstudien, II, a opta 
contribuție (1909), pp. 31–66]

1 [Jung, „Psihanaliza și experimentul asociațiilor“ (al cincilea studiu din acest 
volum); Riklin, Kasuistische Beiträge zur Kenntnis hysterischer Assotiazions
phänomene.]
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15–20 de ori pe zi. La 15 ani, pacientei i‑a venit menstruația. Când a sur‑
venit primul ciclu, accesele de coree au încetat dintr‑odată. (Cu doi ani 
înainte, părinții pacientei consultaseră un specialist, care le spusese că 
accesele vor înceta odată cu apariția menstruației.) Dar în aceeași săptă‑
mână, întotdeauna spre seară, a început să simtă o apăsare în cap. Senzațiile 
s‑au transformat treptat în fierbințeală, agravată considerabil, de fiecare 
dată, mai ales în timpul ciclului. Odată cu trecerea anilor, suferința a sporit. 
Până la urmă, începând de pe la 10 dimineața, senzația de fierbințeală a 
apărut regulat și a crescut treptat, devenind „insuportabilă“. În ultimii trei 
ani, boala s‑a agravat într‑atât încât pacienta a fost chinuită aproape toată 
ziua de senzația aceea de fierbințeală în cap. Numeroase tratamente, 
urmând toate metodele posibile, au fost complet inutile. Dimineața, 
pacienta mai reușea câteodată să dea o mână de ajutor în gospodărie. De la 
ora 10 se învârtea inactivă și agitată, acuzând permanent dureri de cap.  
Cu timpul s‑a retras tot mai mult, devenind asocială. Vara, în zilele toride, 
se izola în pivniță. Iarna nu putea suporta camerele încălzite. Pacienta m‑a 
consultat în vara lui 1905. Ulterior, agravare rapidă. A crezut că va înnebuni, 
noaptea avea halucinații cu siluete albe și negre. A insistat necontenit să fie 
primită în spitalul nostru. În toamna lui 1905 a intrat aici.

Status: bine hrănită, este o persoană gracilă. Mină care exprimă sufe‑
rința, pare să mizeze pe milă; total lipsită de vlagă și energie, comportament 
conturat și printr‑o caligrafie fragilă, extrem de subțire. Se plânge încon‑
tinuu de o senzație de fierbințeală în cap. Tonul lamentațiilor este pronunțat 
elegiaco‑larmoaiant. Pacienta își descrie senzațiile în felul următor: „Tot 
capul este înfundat până la gât și foarte fierbinte; precis, temperatura 
capului este de 40 de grade; capul e foarte tensionat, înăbușitor; gâtul 
sugrumat, fierbinte, uscat, secătuit. Îngrozitoare este îndeosebi senzația de 
uscăciune și fierbințeală în spate, sus, la nivelul gâtului. Întotdeauna este 
mai rău după ce mănânc. Atunci, trupul se răcește complet, mâinile se‑nvi‑
nețesc de tot și picioarele îngheață. Mă gândesc că mi‑ar fi mai ușor numai 
dacă mi‑ar curge vreodată sânge din nas. Sunt nevoită să‑mi imaginez 
mereu cum îmi curge sânge din nas și din gură, o chiuvetă plină; trebuie 
să‑mi închipui adesea cheaguri mari de sânge. De asemenea visez întruna 
sânge. Deseori visez că merg prin sânge, că toată camera este plină de sânge 
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sau că sângele îmi țâşneşte din nas, gură, ochi şi urechi. La fel de frecvent 
visez și foc, iar atunci totul en flăcări.“

Când adoarme are des viziunea unui om negru, care întinde spre ea o 
mână neagră şi o apucă de braț. Câteodată vede neclar și siluete feminine albe.

Din ianuarie 1905 încetează menstruația și are o constipație puternică; 
din câte spune, un meteorism care îi balonează vizibil abdomenul persistă 
de mai multe luni. Pacienta are o mare repulsie să stea jos; de aceea, stă mai 
mult în picioare sau merge de colo‑colo prin cameră. Profundă aversiune 
față de carne; evită tot ce o înfierbântă. Numai când aude cum pătrunde 
aburul în instalația de încălzire i se amplifică starea de rău. În fiecare zi se 
spală cu apă rece și face gimnastică în cameră; acestor activități le acordă  
o mare importanță. Cu aceasta contrastează însă, în mod ciudat, aversiunea 
și teama ei față de munca permanentă, despre care crede că este foarte 
dăunătoare pentru starea în care se află. Pacienta manifestă o dragoste 
bolnăvicioasă pentru ordine și curățenie. (Conform declarației proprii, 
într‑o perioadă a avut o compulsie de contact, manifestată prin faptul că, 
atunci când se plimba prin cameră, simțea nevoia să atingă regulat toate 
obiectele.) Pacienta nu înțelege deloc natura psihică a suferinței ei, ci este 
ferm convinsă de o modificare organică la nivelul capului; fără să vreau, îmi 
vine însă să râd când îmi povestește că unul dintre medicii ei a considerat‑o 
ca fiind un caz de Basedow. Desigur, nu‑și poate face nicio idee despre 
cauzele bolii ei, la fel ca și medicii care au tratat‑o până acum.

Probabil că nu există niciun dubiu legat de faptul că în cazul de 
față este vorba despre isterie. Cronicizarea enormă a cazului și 
absen ța schimbării în tabloul bolii — nu foarte obișnuită pentru 
isterie —, așadar, marea stabilitate a simptomului principal pledează 
pentru o profundă paralizie a energiei și o deplină subjugare a 
personalității de către complexul bolii. Pacienta este bolnavă de  
17 ani. Cât privește specificul tabloului bolii, intră în discuție împre‑
jurarea că ticul coreic s‑a dezvoltat încontinuu până la starea actuală. 
Nu putem admite completa vindecare a coreei, ci totul pledează 
pentru faptul că sub influența primului ciclu, ea a fost pur și simplu 
înlocuită brusc de o altă formă a bolii de bază. Personalitatea ei 
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absolut puerilă și astenică vădește toate caracteristicile acelui tiqueur 
infantil descris de Meige și Feindel.2

Din motive didactice generate de dorința de a cuprinde totul 
dintr‑o singură privire, acum înfățișez mai întâi experimentele 
asociațiilor, pe care le‑am întreprins în cazul pacientei. Aceasta s‑a 
aflat aici, la tratament, de la 1.10.1905 până la 21.12.1905. În această 
perioadă s‑au desfășurat experimentele. Tratamentul avea să înre‑
gistreze anumite succese, fapt ce n‑a rămas fără o puternică influență 
asupra experimentului. Testele au fost efectuate de fiecare dată într‑o 
cameră încălzită doar moderat (13 grade), deoarece pe termen lung, 
pacienta nu suporta mai mult de aproximativ 11 grade.

Testele asociațiilor

Testul I
23.06, dimineața, la ora 10. Însoțit de reproducerea rezultatelor testului

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul Reproducerea
  1. cap durere de cap 63 
  2. verde miez 33 
  3. apă – – 
  4. a înțepa albină 9 
  5. înger curte 105 –
  6. lung cuțit 65 –
  7. vapor vapor cu aburi 35 –
  8. a ara câmp 21 grădină
  9. lână a tricota 75 
10. prietenos prietenie 11 
11. masă picior 30 
12. a întreba – – 
13. stat – – 
2 [Cf. Meige ET Feindel, Les Tics et leur traitement].
3 Aceste cifre indică timpul în cincimi de secundă.
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14. încăpățânat om încăpățânat 40 
15. tulpină tulpină de floare 11 
16. a dansa ring de dans 10 
17. lac lacul Zürich 29 
18. bolnav – – 
19. mândrie trufie 19 
20. a găti școală de bucătari 13 
21. cerneală călimară 9 
22. rău răutate 39 
23. ac perniță de ace 10 
24. a înota școală de înot 45 
25. călătorie (Reise) pled (Reisedecke;  60 –
 literal = „manta 
 de călătorie“) 
26. albastru (blau) Blauenstraβe 35 
27. pâine fără pâine 20 
28. a amenința pedeapsă 60 a pedepsi
29. lampă (Lampe) abajur  11 
 (Lampenschirm) 
30. bogat bogăție 21 
31. pom pom fructifer 23 
32. a cânta ansamblu coral 16 
33. milă regret 35 
34. galbenă gălbenuș 26 
35. munte (Berg) Üetliberg 23 
36. a juca joc de șah 16 
37. sare solniță 12 
38. nou (neu)  Neumünster 15 
39. obicei (Sitte) moralitate  46 
 (Sittlichkeit) 
40. a călări școală de călărie 18 
41. perete paravan4 12 –
42. prost prostie 45 –
4 [În germană: spanische Wand, ceea ce, textual, înseamnă „perete spaniol“ — 

n.t.]
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43. caiet caiet de școală 15 
44. a disprețui – – 
45. dinte canin 15 –
46. corect a corecta 25 –
47. popor (Volk)  Volksblatt („Gazeta  23 
 populară“) 
48. a puți canal de scurgere 50 –
49. carte carte de citire 15 
50. nedrept – – –
51. broască brotac 25 
52. a se despărți divorț 32 
53. foame a mânca 19 
54. alb zăpadă 18 
55. vită cireadă 32 
56. a fi atent atenție 30 
57. creion suport de creion 31 
58. înnorat – –  
59. prună magiun 66 
60. a nimeri – – 
61. lege – – 
62. iubit lipsit de iubire 15 
63. pahar pahar cu apă 8 
64. a se certa a se sfădi 23 –
65. capră lapte de capră 12 
66. mare mărinimie 15 
67. cartof făină de cartofi 20 
68. a picta pictură în ulei 21 
69. parte (Teil) plată în rate  26 
 (Teilzahlung) 
70. vechi (alt) Altstetten 49 
71. floare buchet de flori 51 
72. a bate lovitură de ciocan 30 –
73. ladă ladă de rufe 21 
74. sălbatic rață sălbatică 21 
75. familie sărbătoare în familie 26 
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76. a spăla – – 
77. vacă lapte de vacă 10 
78. oaspete carte de oaspeți 30 
79. noroc Noroc bun! 53 
80. a povesti istorie 15 
81. bună‑cuviință formarea  55
 bunei‑cuviințe 
82. strâmt – – 
83. frate – – 
84. necaz bucurie pentru  10
 necazul altuia  
85. barză cuib de barză 26 
86. fals falsitate 37 
87. teamă sentiment de teamă 20 
88. a săruta sărut de soră 65 
89. fum fum uriaș 28 
90. murdar – – 
91. ușă broască de ușă 21 
92. a alege scrutin confederativ 55 
93. fân car cu fân 19 
94. calm liniște 39 
95. ridicol preț ridicol 10 ridicol de ieftin 
96. a dormi insomnie 17 
97. lună ședință lunară 15 
98. colorat – – 
99. câine câine credincios 15 
100. a discuta oră de discuții 67 

Acest test a fost înregistrat în timpul consultației. Să privim la 
început asociațiile din punct de vedere statistic. Mă mulțumesc cu 
clasificarea în asociații interne, asociații externe, reacții sonore, erori 
și asociații indirecte (cf. paragr. 20 și urm. din prezentul volum). 
Această clasificare sumară este suficientă pentru scopurile noastre. 
Pacienta prezintă:
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Asociații interne  16%
Asociații externe  60%
Reacții sonore  9%
Erori  14%
Asociații indirecte  1%
Perturbări de reproducere 14%

Aportul principal îl au asociațiile externe, care predomină într‑un 
mod total neobișnuit. Deși nu este lipsită de inteligență, pacienta nu 
are totuși o instrucție superioară. (A trecut prin diverse școli, toate 
generale, având o mulțime de absențe.) O privire asupra reacțiilor 
arată că asociațiile externe constau aici mai ales din legături 
lingvistico‑motoare, din combinații lexicale. Alături de acestea 
întâlnim și destul de multe completări lexicale (reacții sonore). 
Surprinzător este numărul mare de erori. Dacă vom compara aceste 
cifre cu media pentru femeile instruite5:

Media pentru femeile instruite
Asociații interne  35,0%
Asociații externe  58,0%
Reacții sonore  3,3%
Erori  1,4%

vom vedea că în cazul pacientei, cifrele arată un mod de asociere 
mult mai plat; ele se apropie de cifrele testului efectuat în condiții de 
distragere;

Media testului în condiții de distragere
cu 100 de bătăi de metronom pe minut

Femei instruite, cu eliminarea tipurilor predicative
Asociații interne  20,8%
Asociații externe  62,8%
Reacții sonore  13,2%
Erori  0,4%

5 [Cf. paragr. 439 din prezentul volum, Tabelul F1.]
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Ne‑am putea gândi, așadar, că atenția a fost distrasă în timpul 
testului. Atunci se pune întrebarea: cum trebuie explicată distra gerea, 
respectiv ce factor a avut un efect perturbator asupra atenției? N‑au 
putut fi demonstrate cauze externe. Deci trebuie să ne gândim la o 
perturbare psihologică. Nu este nevoie să căutăm departe, întru cât 
pacienta este deja preocupată total de o idee ce duce la dispariția 
oricărui interes pentru ceea ce este în preajmă, și anume ideea refe‑
ritoare la complexul de reprezentări ale bolii ei. Întreaga ei atenție este 
captată de simptomele bolii, iar pentru experimentul asociațiilor îi 
mai rămâne disponibil doar un mic rest; așa se explică tipul de reacție 
plat. Pacienta e‑atât de preocupată de propria boală, încât cu greu îi 
permite semnificației cuvântului‑stimul să ajungă până la ea; în 
majoritatea cazurilor, ea se mulțumește pur și simplu cu per ceperea 
formei externe a cuvântului, iar performanța ei intelectuală se 
limitează la a găsi o asociație curentă la cuvântul‑stimul. Prin urmare, 
ea aude doar „cu o jumătate de ureche“, lăsând cuvin tele‑stimul să 
alunece întru câtva pe lângă ea. Nu se poate aduna, ca să‑și îndrepte 
atenția spre experiment; pus alături de complexul bolii, acesta îi este, 
în mod vădit, prea indiferent. Câteodată, nivelul redus de autocontrol 
coboară complet, ajungând la zero (eroare), și anume nu rareori atunci 
când pacienta nu prea are la îndemână vreo asociație curentă; acest 
fenomen apare în mod frecvent și după ce cuvântul‑stimul a trezit 
conexiuni accentuate afectiv, așa cum vom vedea mai târziu. De îndată 
ce observă că nu are la dispoziție o reac ție în momentul respectiv, ea 
chiar renunță complet să mai găsească vreuna. Aici avem, așadar, o 
expresie experimentală pentru acea abulie — evidentă din punct de 
vedere clinic — care constă, ca de obicei, în faptul că întregul interes 
este consacrat complexului bolii, respectiv complexului isterigen din 
spatele bolii manifeste, scoțând din discuție interesul pacientei pentru 
ceea ce este în preajma ei. (Un caz asemănător privind fenomenul de 
distragere a fost raportat în studiul nostru Cercetări experimentale 
referitoare la asociațiile oamenilor sănătoşi6, A, cap. 2, unde cauza 
perturbației era însă un afect foarte recent.)

6 [Primul studiu din prezentul volum.]
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Media probabilă a testului se cifrează la 5,2''; prin urmare, este 
foarte ridicată. Credem că astfel de prelungiri au la bază anumite 
inhibiții afective.

Ca și în cazul comunicat în contribuția noastră Psihanaliza şi 
experimentul asociațiilor7, nici aici n‑a fost posibilă o analiză în 
colaborare cu pacienta, fiindcă ea s‑a dovedit complet indiferentă și 
n‑a fost de acord să răspundă la întrebări care nu vizau simptomele 
ei. Evident, refularea, respectiv inhibiția, generate de complexul 
patogen, erau atunci încă prea puternice.

După consultația în timpul căreia a fost înregistrat acest test, 
pacienta a plecat din nou acasă, unde, așa cum am relatat, boala s‑a 
agravat rapid. Trei luni mai târziu a fost reprimită la spital.

Experimentul II
5.10, seara, la ora 5

  1. cap durere de cap 1,6''
  2. verde – –
  3. apă conductă de apă 2,8''
  4. a înțepa mărăcine 2,4''
  5. înger – –
  6. lung lunguieț 2,2''
  7. vapor – –
  8. a ara – –
  9. lână (Wolle) bumbac (Baumwolle) 2,2''
10. prietenos prietenie 3,0''
11. masă vecin de masă 2,2''
12. a întreba semn de întrebare 6,6''
13. stat – –
14. încăpățânat om încăpățânat 3,2''
15. tulpină tulpină de floare 6,0''
16. a dansa ring de dans 4,0''
17. lac (See) nufăr (Seerose) 9,0''

7 [Al cincilea studiu din acest volum.]
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18. bolnav bolnăvicios 3,4''
19. mândrie – –
20. a găti – –
21. cerneală (Tinte) sugativă (Tintenwischer) 4,6''
22. rău răutăcios –
23. ac perniță de ace 2,4''
24. a înota bazin de înot 4,0''
25. călătorie – –
26. albastru – –
27. pâine – –
28. a amenința – –

La 28., pacienta a renunțat complet, declarând că nu mai rezistă. 
N‑a mai putut fi înduplecată să rămână în camera de consultație. 
Astfel n‑a mai fost posibil nici să adăugăm un test de reproducere. 
De asemenea, nici analiza n‑a fost posibilă. Totuși, rezultatul ne 
permite să tragem diverse concluzii. În primul rând, ne surprinde 
din nou caracterul specific al asociațiilor: sunt numai combinații 
lexicale; apoi întâlnim numeroase erori. Exprimată în procente, 
situa ția se prezintă astfel:

Testele I II
Asociații interne 16% 0,0
Asociații externe 60% 46,4%
Reacții sonore 9% 14,2%
Erori 14% 39,2%
Asociații indirecte 1% 0,0

Iată un tablou complet neobișnuit. Comportamentul pacientei în 
timpul testului a fost unul caracteristic: cu capul sprijinit în mâini, 
suspina din când în când, plângându‑se de fierbințeala insuportabilă 
din cap, provocată de căldura din cameră. (13 grade! În plus, pe 
pacientă n‑o interesează câtuși de puțin faptul că vara ea resimte  
13 grade ca o răcoare foarte plăcută, în vreme ce iarna, aceeași tem‑
peratură i se pare insuportabilă. Așadar, efectul temperaturii aerului 
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nu este decât o părere!) În cursul testului, ea a fost în mod evident 
complet obsedată de complexul bolii. De aceea, nu e de mirare că nu 
i‑a mai rămas niciun pic de atenție pentru un experiment arid. 
Avem, deci, din nou un fenomen de distragere, dar la un nivel net 
superior celui din primul test. Agravarea stării ei a sporit, categoric, 
perturbarea atenției, adică atenția a fost orientată în și mai mare 
măsură decât anterior către complexul bolii; așa se explică parti‑
ciparea ei și mai redusă la test. În mod vădit, orientarea atenției spre 
experiment îi dă foarte mult de furcă, astfel încât după 28 de reacții, 
pacienta a obosit deja și a fost nevoită să abandoneze experimentul. 
Energia de care dispune s‑a redus, așadar, la minim. Acest lucru se 
exprimă prin numărul enorm de erori, aproape de trei ori mai mare 
în raport cu primul test. Ea dă greș iarăși la cuvintele‑stimul care nu 
trezesc imediat o asociație curentă. Dar nu toate erorile pot fi reduse 
de‑a dreptul la raritatea unei asociații curente (de exemplu, la a găti 
există asociații curente precum mașină de gătit, artă culinară etc.; la 
stat organizare statală, clădire publică etc.; la călătorie valiză etc.8) 
Nici timpii de reacție lungi nu pot fi reduși, toți, la niște dificultăți 
lexicale (de pildă, lac cu 9,0'' timp de reacție, deși pentru acest 
cuvânt‑stimul există o mulțime de asociații curente). Trebuie să ne 
gândim de asemenea la cauzele afective ale acestor perturbații, care 
pot fi condiționate de inhibiții inconștiente provenite din complexul 
patogen aflat la baza complexului bolii.

Media probabilă a testului se cifrează la 5,2'' (erorile au fost 
admise la 20,0'' și de obicei s‑a așteptat reacția până la 30,0''). Media 
probabilă se situează, deci, foarte sus.

Testul III
9.10, seara, la ora 5. Însoțit de testul reproducerii

1. lampă lampă de sticlă 1,8'' 
2. bogat bogăție 1,8'' 
3. pom trunchi de pom 1,4'' 

8 [În germană, toate cuvintele‑reacție menționate de autor conțin cuvântul‑stimul 
respectiv — n.t.]
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  4. a cânta ansamblu coral  5,2'' operetă
    (singen) (Gesangverein)   (Singspiel)
  5. milă – – milos
  6. galben galben‑auriu 3,2'' 
  7. munte lanț muntos 4,8'' 
  8. a juca  comedie muzicală 6,6'' minge
      (spielen) (Singspiel)  (Spielball)
  9. sare solniță 6,8'' 
10. nou lună nouă 3,0'' 
11. obicei – – moralitate
12. a călări școală de călărie 3,0'' 
13. perete pictură murală 4,6'' 
14. prost prostie 4,0'' 
15. caiet caiet de școală 2,2'' 
16. a disprețui – – vrednic de 
    dispreț
17. dinte durere de dinți 2,0'' 
18. corect – – 
19. popor serbare populară 2,0'' 
20. a puți – – 
21. carte carte de citire 3,8'' 
22. nederept – – 
23. broască brotac 2,4'' 
24. a se despărți – – divorț
25. foame foame de lup 5,0'' 
26. alb alb ca zăpada 2,0'' 
27. vită turmă de vite 4,1''
28. a fi atent atenție 2,4'' 
29. creion suport de creion 6,6'' 
30. înnorat – –  
31. prună – – 
32. a nimeri – – 

Acest test prezintă unele modificări față de precedentele. Expri‑
mat în procente, rezultatul sună în felul următor:
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Testele II III
Asociații interne 0,0 3,1%
Asociații externe 46,4% 59,3%
Reacții sonore 14,2% 6,2%
Erori 39,2% 31,2%
Peturbări de reproducere – 18,7%

Așadar, avem și aici un test desfășurat în condiții de distragere. 
Media probabilă se cifrează la:

Testul I Testul II Testul III
5,2'' 5,2'' 4,6''

Față de al doilea test, timpul de reacție a devenit oarecum mai 
scurt, ceea ce poate avea legătură, în principal, cu diminuarea 
relativă a erorilor. Din acest rezultat putem deduce că pacienta s‑a 
concentrat ceva mai mult. Această situație pare să fie exprimată și de 
faptul că, în ciuda renunțării grabnice la testul asociațiilor, ea s‑a 
lăsat totuși convinsă să participe și la testul reproducerii. Totodată, 
acest test a ajuns cu patru reacții mai departe decât precedentul (28, 
respectiv 32). Numărul reacțiilor sonore a scăzut considerabil în 
favoarea asociațiilor externe și a celor interne. Și de aici se poate 
conchide că, într‑o anumită măsură, atenția s‑a ameliorat.

Testul IV
17.10, seara, la ora 5. Însoțit de testul reproducerii

1. lege ilegal 5,0''
2. iubit lipsit de iubire 3,0''
3. sticlă raft de sticlă 2,0''
4. a se certa – –
5. capră lapte de capră 2,8''
6. mare oraș mare 4,8''
7. cartof câmp cu cartofi 5,6''
8. a picta atelier de pictură 5,4''
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  9. parte participant 3,0''
10. vechi orașul vechi 9,6''
11. floare boboc de floare 2,4''
12. a bate – –
13. ladă ladă de rufe 5,6''
14. sălbatic – –
15. familie sărbătoare în familie 4,0''
16. a spăla – –
17. vacă lapte de vacă 3,2''
18. oaspete cartea de oaspeți 3,4''
19. fericire urare 2,8''
20. a povesti – –
21. bună‑cuviință formarea bunei‑cuviințe 2,8''
22. strâmt – –
23. frate – –
24. necaz bucurie de necazul altuia 3,6''
25. barză (la început 
      n‑a înțeles 
      cuvântul‑stimul; 
      apoi, eroare)  
26. fals falsitate 8,2''
27. teamă sentiment de teamă 3,0''
28. a săruta sărut de soră 4,0''
29. fum negru‑de‑fum 6,8''
30. murdar pată de murdărie 7,0''
31. ușă mânerul ușii 4,8''
32. a alege – –
33. fân – –
34. calm – –

Acest test a avut loc într‑un moment în care, din nou, pacienta 
nu se simțea prea bine. (Una dintre acele fluctuații ce sunt obișnuite 
în desfășurarea isteriei.) Acest test arată tot ca un test efectuat în 
condiții de distragere. Cu excepția unei singure reacții (a săruta — 
sărut de soră), pacienta nu insistă niciodată, ca să spunem așa, 
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asupra sensului cuvântului‑stimul, ci se mulțumește să perceapă 
forma exterioară a cuvântului. N‑au apărut tulburări de reproducere. 
Testul ajunge cu două reacții mai departe decât precedentul (32, 
respectiv 34). Exprimat în procente:

Testele II III IV
Asociații interne 0,0 3,1% 2,9%
Asociații externe 46,4% 59,3% 58,8%
Reacții sonore 14,2% 6,2% 5,8%
Erori 39,2% 31,2% 32,3%
Perturbări de reproducere – 18,7 0,0

Media probabilă se cifrează la:

Testul II Testul III Testul IV
5,2'' 4,6'' 5,4''

Avem, așadar, din nou o creștere a timpului de reacție, fenomen 
ce poate fi explicat prin indispoziția momentană a pacientei. Absența 
tulburărilor de reproducere poate fi o întâmplare, dat fiind numărul 
redus de reacții, dar poate proveni și din faptul că de data aceasta 
pacienta a ținut minte reacțiile, pentru ca ulterior, când le‑a repro‑
dus, să nu mai facă nicio greșeală.

Testul V
9.11, seara, la ora 5. Însoțit de testul reproducerii

1. batjocură – – 
2. a dormi linişte 1,8'' obosit
3. lună – – timp
4. colorat pictor 6,8'' 
5. câine animal domestic 3,4'' 
6. a vorbi a povesti 4,8'' 
7. cărbune a călca rufe 4,0'' 
8. cumpătat – – 
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  9. cântec canto 3,6'' 
10. a presupune fapte 10,0'' 
11. durere bolnav 5,2'' boală
12. leneș a munci 5,4'' 
13. lună – – 
14. a râde vesel – 
15. cafea mic dejun 2,2''  
16. întins mărime 3,6'' 
17. aer cald 5,0'' 
18. a se speria teamă 7,6'' 
19. farfurie a mânca 7,0'' 
20. obosit a dormi 4,4'' pat
21. intenție a face rău 7,4'' ?
22. a zbura – – 
23. ochi – – 
24. puternic viguros 2,6'' 
25. fructe – – 
26. a realiza sârguincios 3,0'' a munci
27. pânze navă 7,0'' 
28. modest mulțumit 6,4'' 
29. pământ  ținut 10,0''
      (la început 
      n‑a înțeles cu‑
      vântul‑stimul)
30. a fluiera sunet 6,4'' 
31. scop cauză 3,4'' 
32. fierbinte da, da, aici înăuntru 4,0'' lumină
33. mână membru 3,0'' 
34. a trezi a deştepta 3,0'' a scula
35. măr nu știu… Affeltranger9 13,6'' 
36. grav – – 
37. gură dinți 7,2'' 
38. a bea lichid 4,4'' 

9 [În germană: Apfel (măr)/Affeltranger (localitate în Elveția) — n.t.]
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39. pat obosit 7,2'' a dormi
40. drăguț frumos 4,0'' ?
41. pericol – – groaznic
42. a vizita – – 
43. muncitor ocupație 6,4'' a realiza
44. înalt munte 4,6'' 
45. topor lemn 9,4'' 
46. a băga  a fi atent 2,0'' 
      de seamă 
47. drum plimbare 5,0'' 
48. rotund sferă 2,4'' 
49. sânge – – roșu
50. devotat – – 
51. prevedere a fi atent – 
52. vesel istorie 4,8'' a râde
53. piață a cumpăra 3,6'' 
54. a uita idee 5,4'' istorie
55. tobă zgomot 5,0'' 
56. liber lăsat în libertate 6,6'' 
57. căruță a călători 3,2'' 
58. a mânca apetit 5,0'' 
59. obrăznicie – – 
60. repede a merge 2,4'' 
61. horn fum 2,6'' 
62. a savura plăcere 3,2'' 
63. preot predică 2,4'' 
64. ușor greutate 3,6'' 
65. gât subțire 7,0''  
66. a dori cadou 5,6'' 
67. piatră tare 8,8'' 
68. distins bogat 5,4'' 
69. furtun cauciuc 2,6'' 
70. a iubi frumos 9,4'' 
71. țiglă acoperiș 3,4'' 
72. blând temperatură 4,8'' 
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73. avariție lăcomie 6,4'' ?
74. a căuta – – 
75. pătură – – 
76. bine – – 
77. frunză – – 
78. a chinui boală 6,0'' 
79. gară a pleca în călătorie 4,8'' 

Acest test scoate la iveală un tip de asociații complet schimbat 
față de testele anterioare. Este ca și când pacienta ar fi descoperit 
brusc o altă atitudine.10

Procentele sunt următoarele:

Testele II III IV V
Asociații interne 0,0 3,1% 2,9% 56,9%
Asociații externe 46,4% 59,3% 58,8% 18,9%
Reacții sonore 14,2% 6,2% 5,8% 1,2%
Erori 39,2% 31,2% 32,3% 21,5%
Asociații indirecte 0,0 0,0 0,0 1,2%
Perturbări de reproducere – 18,7% 0,0 21,5%

Examinând asociațiile al căror rezultat l‑am sintetizat în cifrele 
de mai sus, vedem că pacienta a adoptat un tip normal. Acum, ea 
insistă asupra semnificației cuvântului‑stimul; pornind de la aceasta, 
realizează în mod preponderent asociații interne.11

Componentele anormale au fost împinse într‑un plan secundar, 
destul de departe, astfel încât, de exemplu, reacțiile sonore nu 
depășesc media normală. Doar numărul erorilor este încă anormal 
de mare, deși s‑a redus considerabil față de cel anterior. Rezistența 
pacientei a crescut semnificativ, de vreme ce acest test l‑a depășit pe 

10 În realitate, nu este cazul însă, fiindcă pacienta a dovedit încă de la primul test 
predispoziții spre un tip de asociații mai puțin plat.

11 Așadar, pacienta vădește acum un tip pe care‑l întâlnim deseori la persoanele 
neinstruite: foarte multe asociații interne, puține externe și foarte puține 
asociații sonore.
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precedentul cu 45 de reacții. Timpul mediu se cifrează la 5,4'', la  
fel ca în testul anterior. Timpul de reacție continuă să fie, așadar, 
foarte lung.

Acest test s‑a produs la 3 săptămâni după precedentul. Între 
timp, tratamentul a ameliorat în mod evident starea pacientei. Așa 
poate fi explicată deci și îmbunătățirea calității asociaților. În cadrul 
testelor anterioare am relevat, drept simptome patologice, îndeosebi 
lipsa insistenței asupra semnificației cuvântului‑stimul, predomi‑
nanța absolută a asociațiilor externe, numărul enorm de erori și 
obosirea rapidă, pe care le‑am interpretat ca fiind o dominație anor‑
mală exercitată de complexul bolii asupra interesului pacientei. Deci 
ameliorarea stării se exprimă în plan psihologic în special prin faptul 
că pacienta dispune din nou de un interes oarecum deplin pentru 
procesele obiective, chiar dacă este posibil să obosească repede. 
Oricum, tratamentul a mai diminuat din predominanța complexului. 
Personalitatea se eliberează treptat de tirania bolii și este iarăși în 
stare să asimileze un material obiectiv; cu alte cuvinte, să se readap‑
teze la mediul înconjurător. Se păstrează însă ca stigmate ale isteriei: 
numărul enorm de erori, timpii de reacție lungi și celelalte caracte‑
ristici ale complexului; așadar, semnele unei emotivi tăți patologice, 
care, după cum se știe, constituie baza psihologică a isteriei.

Testul VI

1.12, seara, la ora 5. Însoțit de testul reproducerii

Testul cuprinde 100 de reacții și s‑a încheiat nu din cauza oboselii 
pacientei, ci pentru că 100 de reacții mi s‑au părut suficiente pentru 
analiză. De aceea, voi prezenta și voi discuta testul în secțiuni 
separate.

Vreau să remarc de la bun început că media probabilă a acestui 
test se cifrează la 5,2''. Prin urmare, nu mai scăzută decât prece‑
dentele. În ciuda acestei concordanțe aparente, situația temporală 
este totuși, în medie, complet diferită în raport cu testele anterioare. 
Pentru a clarifica această situație, am împărțit fiecare test în serii de 
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câte 6–10 reacții, calculând de fiecare dată media aritmetică a seriei 
respective.12 Mediile rezultate le‑am reunit în curbe.

Testul I. Curba arată o oscilație puternică. La început este atins repede 
un nivel al timpilor relativ scurți, iar apoi curba crește tot mai mult, după 
diverse oscilații. Înspre final, timpii se prelungesc foarte mult și, deși sunt 
recuperați într‑o oarecare măsură, nu mai ating totuși nivelul inițial. Curba 
lasă impresia că pacienta ar fi remarcat de fiecare dată timpii lungi și că, 
drept urmare, ar fi încercat să recupereze în timpul unor reacții. Primul test 
a fost înregistrat în cursul consultației. După aceea, așa cum arată anamneza, 
starea ei s‑a agravat rapid. Această agravare se vădește în curba testului II. 
Aici, curba începe destul de sus, iar după un scurt avânt se produce o pră‑
bușire rapidă.

În testul III, curba începe jos: pacienta, din câte mi‑a spus atunci, a luat 
decizia bună de a‑și da de acum toată silința să reacționeze repede. Energia 
acumulată cu greu nu durează însă mult, iar timpii se prelungesc progresiv, 
până când se ajunge la cifre foarte ridicate. Probabil că percepția acestei 
slăbiciuni a făcut‑o pe pacientă să aibă un mic „impuls final“, care‑i 
epuizează ultimul rest de energie.

Testul IV. Curba începe ceva mai sus decât ultima oară. (După cum am 
remarcat, pacienta se afla într‑o dispoziție proastă în timpul acestui test.) Și 
aici are loc o creștere continuă a timpilor de reacție.

Testele I–IV au furnizat preponderent asociații externe și erori. Curbele 
ne arată că acest mod de asociere este legat de timpi de reacție care cresc 
rapid.

Testul V. Aici, curba începe foarte sus. (Poate că explicația rezidă în 
faptul că pacienta era descurajată încă din testele anterioare și, de aceea, 
avea inhibiții în fața experimentului.) Dar curba coboară repede și apoi, 
după o oscilație mai puternică, se menține la un nivel mediu, aflat, ce‑i 
drept, într‑o ascensiune lentă. Pe urmă se produce impulsul final, mai 
puternic și mai lung ca durată, care se încheie însă cu o creștere rapidă și de 
nestăvilit a timpilor. Impulsul final i‑a epuizat întreaga energie.

12 Fiecare eroare a fost evaluată aici la 20''.
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Testul VI. În acest ultim test (după un tratament de două luni), curba 
începe de la un nivel mediu și coboară după aceea rapid foarte jos, unde se 
menține apoi, fără oscilații notabile, cam pe tot parcursul testului, 
manifestând o tendință ascendentă abia către final. Testul V vădește, cel 
puțin pe la mijlocul lui, o tendință de continuitate, exprimată apoi desăvârșit 
în cadrul testului VI. Însă testele V și VI sunt cele care dovedesc un mod de 
asociere normal. Tipul normal apare deci aici odată cu tendința de conti‑
nuitate în privința timpilor de reacție. Totodată, în testul VI este atins și 
menținut un nivel foarte scăzut.

Remarc faptul că toate cele 100 de cuvinte‑stimul pe care se bazează 
testul I au fost folosite a doua oară în cadrul testelor II–IV și a treia oară în 
cadrul testului VI. Așa cum o arată curbele, nu putem percepe nicăieri o 
scurtare a timpilor ca efect al repetiției. Testele II–IV ne‑au făcut să 
presupunem, mai degrabă, contrarul. Potrivit investigațiilor lui Kraepelin, 
ne‑am fi putut aștepta, de fapt, la o scurtare relativ rapidă a timpilor, în 
urma fixării reacțiilor. Dar în cadrul testului VI nu numai că nu survin 
fixări, ci apar chiar alte reacții (în conformitate cu noua atitudine adoptată 
în cursul testului V).

Așa cum am sugerat de mai multe ori în discuția despre curbe, 
prelungirea timpului de reacție este în legătură cu posibilitatea ca 
energia să scadă puternic, altfel spus, cu faptul că atenția nu se poate 
detașa suficient de complexul bolii. Pacienta face mari eforturi de 
a‑și îndrepta pentru un timp atenția în altă parte decât spre boala ei 
și obosește foarte rapid, în raport cu efortul făcut. Curbele care 
reprezintă prelungirea timpilor sunt, deci, și curbe ale diminuării 
energiei. Acest lucru devine evident de îndată ce le răsturnăm și le 
citim de la dreapta la stânga. Atunci ele seamănă oarecum cu curbele 
de efort ale unui nevrotic care poate obosi foarte repede (epuizarea 
voinței!). Remarcăm îndeosebi la curbele I, V și VI o creștere a 
efortului și a calității reacțiilor, iar la curbele I, III și V se remarcă 
impulsul final. În curbele I și VI se conturează clar oboseala pro‑
gresivă. De aici reiese faptul că în anumite cazuri, experimentul 
asociațiilor ne oferă informații în legătură cu energia și cu posibi‑
litatea de a obosi.

816
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Analiza asociațiilor obținute în cursul testului VI

Reunesc aici asociațiile testului VI cu cele din testele I–V, în 
scopul unei analize comparative.

1. cap trezește în mod firesc complexul bolii, deoarece pacienta 
a localizat în cap principalele simptome. Valorile temporale nu sunt 
ridicate, ce‑i drept; în schimb, întâlnim în testul VI o perturbație 
cauzată de „o greșeală de vorbire“. Cele două reacții anterioare au 
caracterul superficial pe care‑l vedem deseori în cazul reacțiilor 
complexului, reacții menite „să‑l depășească“.

3. apă pare să se încadreze tot în zona accentului afectiv per‑
sistent, dacă ne luăm după caracteristicile cunoscute.

5. înger prezintă caracteristicile complexului. Pacienta nu este 
religioasă, dar este încă foarte naivă. În ultimele luni s‑a gândit de 
mai multe ori la moarte, iar seara avea chiar halucinații cu „moartea 
cea neagră cu coasa“, care‑și întindea mâna către ea. Iată un motiv 
suficient pentru o perturbare produsă de complex! Dar trebuie să 
mergem mai în profunzime: pacienta are o relație strânsă și apropiată 
cu mama ei. Ambele femei mai sunt legate și printr‑o boală gravă. 
Mama suferă de osteomalacie și este deformată total. Fiica o ia drept 
model pe mamă nu doar sub aspect moral, ci, poate, și ca prevestire 
a propriului destin. Teama că o așteaptă o soartă asemănătoare cu 
cea a mamei nu pare să‑i fie prea străină pacientei. În definitiv, ne 
putem gândi că fetele tinere și istericele vorbesc despre moarte când 
își doresc iubirea.

De la înger pornesc perturbații până la 8. În timpul primului test, 
aici a apărut chiar o insulă de amnezie.13

La asociația 8 din testul VI, pentru precizarea complexului, a fost 
inserat un alt cuvânt‑stimul, a solicita, a cărui reacție vine la 7,4'', iar 
cuvântul‑stimul imediat următor, lână, rămâne neînțeles după 10,2''. 
Pentru a solicita reproduc și alte idei spontane:

Pacienta spune textual: „M‑am gândit că îmi solicitați prea mult; 
este prea mult dacă vreți mereu să mă însănătoșesc.“
13 Cf. Observații experimentale asupra facultății memoriei [al patrulea studiu din 

acest volum].
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Mi s‑a părut că, aici, pacienta ar fi „depășit“ subiectul discuției, 
deși în cazul isteriei, gândul la medicul curant este însoțit, de obicei, 
de puternice accente afective (transferul asupra medicului).16 De 
aceea, am răspuns simplu: „Solicitarea“. Pacienta tresare ușor și 
spune: „Nu știu ce vreți să ziceți — nici nu pot să‑mi imaginez ce 
mai vreți acum de la mine.“ Apoi izbucnește brusc într‑un râs zgo‑
motos, se înroșește și nu mai spune nimic. Derularea acestui frag‑
ment analitic este următoarea: La început, pacienta mă acuză că‑i cer 
prea mult, pe urmă vin cunoscutele subterfugii negativiste, iar în 
final, pe fondul unui acces de râs, apare un gând puternic accentuat 
afectiv, ce ar putea fi descifrat cu ușurință. Pentru diagnostic, râsul 
este important; în psihanaliză, el indică frecvent că a fost atins un 
complex. E clar că nimeni altcineva decât pacienta nu cere prea mult. 
Freud afirmă: „Mulți dintre pacienții mei nevrotici, aflați în 
tratament psihanalitic, obișnuiesc să‑mi adeverească prin râs că am 
reușit să arăt cu exactitate percepției lor conștiente inconștientul 
până atunci învăluit, ei râd și atunci când conținutul a ceea ce se 
dezvăluie astfel nu s‑ar preta nicidecum la această manifestare. 
Condiția este însă ca ei să se fi apropiat suficient de mult de acest 
inconștient pentru a‑l sesiza atunci când medicul l‑a intuit și li l‑a 
prezentat.“17

10. prietenos pare să fie un cuvânt‑stimul critic în cursul testu‑
lui II, dar nu și în cadrul testelor I și VI.

Analiză: La început, blocaje puternice („nu știu nimic“ etc.). 
Apoi: „M‑am gândit la domnul doctor. În ultimul timp n‑ați fost 
prietenos cu mine.“ Această reminiscență se referă la un anumit 
eveniment când pacienta a transferat asupra mea indispoziția ei, iar 
pe urmă a susținut că eu am fost într‑o dispoziție proastă („tranzi‑
tivism“ afectiv). Această idee neașteptată pare suficientă pentru a 
explica perturbația. Am precizat mai devreme că pacienta a trans‑
ferat asupra mea „solicitarea excesivă“, înzestrându‑mă și cu indis‑
poziția ei și acuzându‑mă că nu sunt prietenos cu ea. Așadar, îmi 
solicită să fiu prietenos cu ea, iar dacă mă port normal, nu sunt 
16 Freud, „Fragment dintr‑o analiză de isterie“ [p. 210 ș.u. și passim]
17 „Cuvântul de spirit și raportul său cu inconștientul“, p. 202, nota 59.
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destul de prietenos, întrucât continuă să se plângă de inamiciția mea. 
De aceea, și‑ar dori să fiu mai prietenos; de unde se poate conchide 
că nu‑i sunt indiferent pacientei din punct de vedere erotic. Firește, 
nu pot da curs acestei solicitări. Deci pacienta cere prea mult. Ea a 
sesizat abia aici acest aspect al complexului. Prin urmare, pertur‑
bațiile complexului ar putea crește la prietenos.

De la 12. a întreba pornesc perturbații clare ale complexului, care 
includ și reacția următoare.

Analiză: „Mă gândeam că domnul doctor mă întreabă multe; de 
altminteri, eu nu știu absolut nimic — e foarte sigur că nu mai știu 
nimic.“ Pacienta spune asta apăsat și cu o mină supărată, plină de 
iritare, care contrastează izbitor cu politețea și docilitatea ei obiș‑
nuită; apoi izbucnește brusc într‑un râs puternic, pe care caută să‑l 
reprime cu o expresie de nemulțumire: „Ah, este un chin… nu 
merge… la asta nici nu m‑am gândit.“ Fiindcă în momentul reacției, 
ea nu s‑a gândit la sensul aparte al cuvântului a întreba, sens extrem 
de important pentru o tânără. Pacienta are impresia că sensul acesta 
i‑a venit în minte abia acum: de obicei, nu se gândește deloc la așa 
ceva. Aici avem, așadar, un indiciu suplimentar pentru existența 
unui complex erotic.

14. încăpățânat este foarte adecvat pentru raportarea la sine. În 
special când reacția la acest cuvânt‑stimul este caracter sau „însușire“ 
sau „defect“, putem presupune că în cazul respectiv este vorba despre 
subiect. Prin caracter este pusă clar în evidență raportarea la sine; de 
aici, poate, și perturbațiile mai puternice față de reacțiile anterioare.

Analiză: „Oamenii sunt deseori încăpățânați… de exemplu, așa 
eram și eu în copilărie… la un moment dat m‑am încăpățânat de‑a 
dreptul și n‑am mai vrut să merg la școală… cred că aveam 12 ani în 
perioada aceea… de‑atunci nu m‑am mai dus la școală.“

Se știe că pacienta n‑a mai putut merge la școală din cauza coreei; 
acum percepe această boală ca pe o necuviință, iar atunci spune 
chiar că n‑a mai mers la școală din încăpățânare. Dar dacă o între‑
băm într‑un alt context de ce nu s‑a mai dus la școală, răspunde că 
în perioada aceea a fost grav bolnavă.
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Deocamdată ne putem mulțumi cu această explicație. Al doi‑
sprezecelea an de viață are însă și o altă semnificație, incomparabil 
mai importantă, după cum vom vedea mai târziu.

Ca și încăpățânat — om încăpățânat, 16. a dansa — ring de dans 
nu ajunge la semnificația mai profundă. Abia reacția bal, care vă‑
dește aprofundarea semnificației cuvântului‑stimul, aduce o 
perturbație clară din partea complexului. Ringul de dans este respins 
cu dezgust de persoanele din cercul pacientei, în timp ce bal consti‑
tuie de fapt o ocazie legitimă pentru începutul unor relații erotice. 
Pacienta simte nevoia să râdă numaidecât când este întrebată de aso‑
ciațiile de idei privitoare la bal; deci, ar putea fi tot gânduri erotice.

La 19., în cadrul testului VI, a fost ales drept cuvânt‑stimul 
nostalgie.

Analiză: Împotrivindu‑se vizibil, pacienta declară înverșunată că 
la nostalgie nu‑i vine în minte altceva decât dor de casă. Am insistat 
sperând că‑i va veni altceva în minte. Atunci a început brusc să râdă 
zgomotos, dar și‑a reprimat imediat râsul, plină de furie: „Ah, nu, 
acum mi‑a pierit cheful… este plictisitor!“ Aceeași reacție am primit 
la a solicita. Ar putea fi vorba despre o dorință erotică, puternic 
refulată.

22. rău este luat drept ceva personal; neascultător pare să exprime 
complexul în cel mai evident mod posibil.

Analiză: „Recent am fost supărată18 pe dumneavoastră…. și mai 
demult mă supăram des… și eram neascultătoare la școală“ etc.

Asociația 23. copil–muncă este surprinzătoare și nu poate fi 
explicată de către pacientă. În cadrul testului reproducerii apare 
asociația mai potrivită drag. Precedată de complexul școlii, foarte 
strâns legat de noțiunea de muncă. Îmi amintesc că în cadrul testu‑
lui V, cuvintele‑stimul a realiza și muncitor au provocat perturbări 
ale complexului. În plus, pacienta accentuează mereu că nu e „le‑
neșă“ și că i‑ar plăcea să muncească de‑adevăratelea; de asemenea, 
ea s‑a plâns de anumite rude care spuneau despre ea că nu suferă 

18 [În germană, böse înseamnă atât „rău“, cât și „supărat“ — n.t.]
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decât de „lene“. Copil este un cuvânt‑stimul care, de regulă, acțio‑
nează critic în cazul complexelor erotice ale femeilor.

La 25. călătorie avem caracteristicile complexului.
Analiză: „Oh, mă gândesc la o călătorie frumoasă în Italia, pe 

care aș face‑o cândva“ — foarte stingherită, după o pauză lungă: „În 
Italia se fac și călătorii de nuntă.“

Asociația 28 din testul VI: a aştepta
Analiză: „Nu aștept nimic… absolut nimic… totuși, sănătatea… 

și…“ Din nou, un râs zgomotos, pe care pacienta caută să‑l reprime 
furioasă. Așadar, aceeași reacție ca la a solicita și la nostalgie.

30. bogat
Analiză: „Aș vrea să fiu bogată; atunci aș putea să rămân aici 

multă vreme la tratament“. Urmează blocaje puternice, care inhibă 
toate ideile ulterioare. „Să rămân multă vreme la tratament“ echiva‑
lează pentru pacientă cu „să fiu pentru multă vreme într‑o relație 
personală cu medicul“.

33. milă
Analiză: „Nu‑mi pot închipui deloc ce are de‑a face cu mine 

<mila>… ah, poate cu boala mea… oamenilor ar trebui să le fie milă 
de mine.“

Aici am dat doar o mostră de blocaje avute de pacientă la acest 
cuvânt; în realitate, împotrivirea ei a durat mult mai mult și s‑a 
exprimat și mimic, printr‑o fizionomie a suferinței. Tendința de a 
trezi mila are o mare importanță pentru istoricul bolii pacientei. 
Boala a silit‑o să nu mai meargă la școală. Ulterior s‑a aflat în centrul 
compasiunii întregii familii. Pacienta trebuie să aibă conștiința, deși 
neclară, a acestui rol; așa s‑ar putea explica, eventual, blocajul 
puternic.

35. munte
Analiză: Nu vrea să știe nimic, n‑are deloc de‑a face cu „muntele“, 

n‑o privește așa ceva. N‑a fost niciodată pe munte; ce‑i drept, i‑ar 
plăcea să ajungă odată în Alpi, dar îi este imposibil din pricina bolii, 
și nici cu trenul n‑ar putea merge atunci, nu‑l suportă.

Pacienta vorbește aici complet negativ, de parcă un drum la 
munte n‑ar avea nicio importanță pentru ea. Cu puține zile înaintea 
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testului, eu făcusem o excursie la munte; după aceea, pacienta a fost 
nefericită că nu am luat‑o și pe ea, fiindcă n‑a văzut încă munții de 
aproape etc. Ea refulează tot acest eveniment, deși n‑ar avea niciun 
motiv evident să facă asta, dacă ideea de „călătorie“ n‑ar avea o 
anumită semnificație pentru complex. Pacienta construiește tot felul 
de relații erotice imaginare cu medicul. O călătorie cu „personajul“ 
simptomului erotic este o metaforă pentru „călătoria de nuntă“. Ca 
urmare, acest eveniment intră și el, probabil, în sfera refulării sexuale.

38. nou
Analiză: Pacienta a devenit prietenă intimă cu o doamnă care se 

mută într‑o casă nouă. Acea casă îi place pacientei într‑un mod 
ciudat. O invidiază pe această doamnă mai ales pentru gospodăria 
ei: „așa ceva aș dori să am și eu“. Acest interes pare să fie simptomatic. 
Analiza întâmpină multe împotriviri („oamenii se mută des într‑o 
casă nouă… acasă avem și o cameră nouă“ etc.). O întreb atunci 
ferm: „Când se mută oamenii într‑o casă nouă?“ Această întrebare 
destul de generală o pune pe pacientă într‑o mare încurcătură, se 
înroșește și mărturisește: „Când se căsătoresc.“ Așadar, a integrat 
„casa nouă“ în complexul ei erotic.

39. speranță (testul VI). Analiza trezește imediat un râs continuu, 
ceea ce spune destul. Totuși, râsul este aici foarte inadecvat. 23. copil 
a generat, de asemenea, o perturbație. Odată cu asociația 69. vom 
reveni la acest complex.

42. prost. Din analiză rezultă remușcări legate de perioada în care 
pacienta a părăsit definitiv școala (la 12 ani). Ea își reproșează 
îndeosebi faptul că a învățat prea puțin, fiindcă i‑a lipsit energia, și 
că, de aceea, e „o proastă“.

44. a disprețui
Analiză: Pacienta se simte desconsiderată în permanență; ea 

percepe instrucția școlară incompletă ca pe un lucru din cauza 
căruia ar trebui să fie disprețuită; spune că oamenii o disprețuiesc și 
din pricina bolii ei, pe care o interpretează drept lene. Poate că boala 
ei mai are ceva ce o face în mod deosebit vrednică de dispreț? Știm 
că aici se asociază de obicei remușcări de natură sexuală.
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47. corect relevă, de asemenea, perturbații. Din analiză rezultă 
numai generalități, care sunt greu de interpretat. Conțin acțiunile ei 
ceva care nu este sau n‑a fost „corect“?

53. câine (testul VI) are un timp de reacție foarte lung (6,8'').
Analiză: Pacienta a visat câini, care au, probabil, o semnificație 

erotică (vezi mai jos!).
57. creion
Analiză: Pacienta se gândește la probele de lucru, când stăteam 

în fața ei și, în timp ce adunam, făceam unele sublinieri în caietul ei 
cu un creion albastru. După această idee nu s‑a mai petrecut nimic. 
Probele de lucru au avut loc cu puțin înainte de înregistrarea testu‑
lui VI. Așadar, poate că nu este vorba decât despre o rememorare, ce 
trebuie să fie totuși constelată cumva. Ne‑am putea gândi la un 
complex al onaniei sau la o altă fantezie sexuală. În toată perioada 
de tratament am ocolit, pe cât posibil, tema sexuală și am ajuns să 
vorbesc despre ea abia la sfârșit. Deci, în măsura în care există un 
complex al onaniei sau un alt complex sexual fizic, el n‑a fost trezit 
în timpul tratamentului (adică până la testul VI); prin urmare, s‑a 
putut potoli într‑o oarecare măsură, în special atunci când nu era 
activat. Testele I–IV au avut loc la începutul tratamentului, când 
complexele se găseau într‑o stare de agitație mai puternică; testul VI 
s‑a desfășurat abia în luna a treia. Așa s‑ar putea explica, eventual, 
absența caracteristicilor complexului în acest punct al testului VI.  
În cadrul testului I, efectul rezidual ar putea ajunge până la 61.

La 62. drag, un indiciu mai clar, copil, are un efect mai persistent 
decât precedentele reacții lipsit de iubire, care sunt superficiale.

69. naştere–greu (testul VI)
Analiză: „Mama mea a avut nașteri grele: mi‑a povestit că boala 

ei provine din perioada lăuziei.“ (Aici ne amintim de 23. copil–drag 
și 39. speranță–fericit). Deși asociația 69 nu indică o carac te ristică 
exterioară foarte izbitoare a complexului, ea îl definește, în schimb, 
cu claritate. Destinul mamei trebuie să fie pentru fiică un model 
menit să o pună în gardă, deoarece se prea poate ca aceasta să se tea‑
mă că se va îmbolnăvi și ea de osteomalacie, dacă se mărită. Atunci 
n‑ar fi de mirare ca reprezentările sexuale să aibă accente afective



Cercetări experimentale

484

C
uv

ân
tu

l‑s
tim

ul
 

Te
st

ul
 I 

 
Te

st
el

e 
II

–I
V

 (V
) 

 
Te

st
ul

 V
I 

51
. b

ro
as

că
 

br
ot

ac
 

5,
0'

' 
br

ot
ac

 
2,

4'
' 

ve
rd

e 
2,

0'
'

52
. a

 se
 d

es
pă

rț
i 

di
vo

rț
 

6,
4'

' 
– 

(d
iv

or
ț)

 
di

vo
rț

 
4,

0'
'

53
. f

oa
m

e 
a 

m
ân

ca
 

3,
8'

' 
fo

am
e 

de
 lu

p 
5,

0'
' 

(c
âi

ne
) a

 lă
tr

a 
6,

8'
'

54
. a

lb
 

ză
pa

dă
 

3,
6'

' 
al

b 
ca

 ză
pa

da
 

2,
0'

' 
ză

pa
dă

 
3,

2'
'

55
. v

ită
 

tu
rm

ă 
de

 v
ite

 
6,

4'
' 

tu
rm

ă 
de

 v
ite

 
4,

2'
' 

tu
rm

ă 
de

 v
ite

 
9,

4'
'

56
. a

 fi
 a

te
nt

 
at

en
ție

 
6,

0'
' 

at
en

ție
 

2,
4'

' 
at

en
ție

 
2,

8'
'

57
. c

re
io

n 
su

po
rt

 d
e 

cr
ei

on
 

6,
2'

' 
su

po
rt

 d
e 

cr
ei

on
 

6,
6'

' 
ne

gr
u 

5,
0'

'
58

. î
nn

or
at

 
– 

 
– 

 
vr

em
e 

2,
0'

'
59

. p
ru

nă
 

m
ag

iu
n 

8,
3'

' 
– 

 
(p

isi
că

) a
ni

m
al

 d
om

es
tic

 
8,

0'
'

60
. a

 n
im

er
i 

– 
 

– 
 

ar
ca

ș 
3,

6'
'

 
 

 
 

A
ic

i s
e 

în
ch

ei
e 

te
st

ul
 II

I 
 

 
 

 
 

 
Te

st
ul

 IV
 

 
 

61
. l

eg
e 

– 
 

ile
ga

l 
5,

0'
' 

ile
ga

l 
5,

4'
'

62
. d

ra
g 

lip
sit

 d
e 

iu
bi

re
 

3,
0'

' 
lip

sit
 d

e 
iu

bi
re

 
3,

0'
' 

co
pi

l 
2,

0'
'

63
. p

ah
ar

/s
tic

lă
 

   
   

(G
la

s )
 

pa
ha

r c
u 

ap
ă 

1,
6'

' 
ra

ft 
de

 st
ic

lă
 

2,
0'

' 
st

ic
lă

 
8,

0'
'

64
. a

 se
 ce

rt
a 

a 
se

 sf
ăd

i 
4,

6'
' 

– 
 

di
ve

rg
en

ță
 

7,
8'

'
65

. c
ap

ră
 

la
pt

e 
de

 ca
pr

ă 
2,

4'
' 

la
pt

e 
de

 ca
pr

ă 
2,

8'
' 

(fo
c)

 ca
să

 
3,

8'
'

66
. m

ar
e 

m
ăr

in
im

ie
 

3,
0'

' 
or

aș
 m

ar
e 

4,
8'

' 
m

ar
e19

 
11

,0
''

67
. c

ar
to

f 
fă

in
ă 

de
 ca

rt
of

i 
4,

0'
' 

câ
m

p 
cu

 ca
rt

of
i 

5,
6'

' 
al

im
en

t 
6,

8'
'

19
 

C
a 

su
bs

ta
nt

iv
 (N

.t.
)



VII. Asociația, visul şi simptomul isteric

485

C
uv

ân
tu

l‑s
tim

ul
 

Te
st

ul
 I 

 
Te

st
el

e 
II

‑I
V

 (V
) 

 
Te

st
ul

 V
I 

68
. a

 p
ic

ta
 

pi
ct

ur
ă 

în
 u

le
i 

4,
2'

' 
at

el
ie

r d
e 

pi
ct

ur
ă 

5,
4'

' 
ta

bl
ou

 
2,

4'
'

69
. p

ar
te

 
pl

at
ă 

în
 ra

te
 

5,
2'

' 
pa

rt
ic

ip
an

t 
3,

0'
' 

(n
aș

te
re

) g
re

u 
4,

0'
'

70
. v

ec
hi

 
A

lts
te

tte
n 

9,
8'

' 
or

aș
ul

 v
ec

hi
 

6,
6'

' 
m

oș
ne

ag
 

3,
0'

'
71

. f
lo

ar
e 

bu
ch

et
 d

e 
flo

ri 
10

,2
'' 

bo
bo

c d
e 

flo
ar

e 
2,

4'
' 

gr
ăd

in
ă 

5,
4'

'
72

. a
 lo

vi
 

lo
vi

tu
ră

 d
e c

io
ca

n 
6,

0'
'? 

– 
 

(a
 șe

de
a)

 o
bo

sit
 

2,
2'

'
73

. l
ad

ă 
la

dă
 d

e 
ru

fe
 

4,
2'

' 
la

dă
 d

e 
ru

fe
 

5,
6'

' 
ca

m
er

ă 
7,

0'
'

74
. s

ăl
ba

tic
 

ra
ță

 să
lb

at
ic

ă 
4,

2'
' 

– 
 

le
u 

3,
4'

'
75

. f
am

ili
e 

să
rb

ăt
oa

re
 în

 fa
m

ili
e 

5,
2'

' 
să

rb
ăt

oa
re

 în
 fa

m
ili

e 
4,

0'
' 

m
ar

e20
 

5,
2'

'
76

. a
 sp

ăl
a 

– 
 

– 
 

bu
că

tă
rie

 
6,

0'
'

77
. v

ac
ă 

la
pt

e 
de

 v
ac

ă 
2,

0'
' 

la
pt

e 
de

 v
ac

ă 
3,

2'
' 

(b
ăr

ba
t) 

ta
tă

 d
e 

fa
m

ili
e 

 
8,

8'
'

78
. o

as
pe

te
 

ca
rt

e 
de

 o
as

pe
ți 

6,
0'

' 
ca

rt
ea

 d
e 

oa
sp

eț
i 

3,
4'

' 
ca

m
er

ă 
de

 o
as

pe
ți 

5,
0'

'
79

. f
er

ic
ire

 
ur

ar
e 

10
,6

'' 
ur

ar
e 

2,
8'

' 
bu

cu
rie

 
5,

2'
'

80
. a

 p
ov

es
ti 

ist
or

ie
 

3,
0'

' 
– 

 
ist

or
ie

 
3,

0'
'

81
. b

un
ă‑

cu
vi

in
ță

  f
or

m
ar

ea
  

11
,0

'' 
fo

rm
ar

ea
 

2,
8'

' 
ob

ic
ei

 
2,

4'
'

 
bu

ne
i‑c

uv
iin

țe
 

 
bu

ne
i‑c

uv
iin

țe
 

82
. s

tr
âm

t 
– 

 
– 

 
sp

aț
iu

 
3,

6'
'

83
. f

ra
te

 
– 

 
– 

 
fr

aț
i ș

i s
ur

or
i 

7,
8'

'
84

. n
ec

az
 

bu
cu

rie
 d

e 
ne

ca
zu

l  
2,

0'
' 

bu
cu

rie
 d

e 
ne

ca
zu

l 
3,

6'
' 

pi
er

de
re

 
8,

2'
'

 
al

tu
ia

 
 

al
tu

ia
  

20
 

C
a 

ad
je

ct
iv

 (n
.t.

)



Cercetări experimentale

486

C
uv

ân
tu

l‑s
tim

ul
 

Te
st

ul
 I 

 
Te

st
el

e 
II

–I
V

 (V
) 

 
Te

st
ul

 V
I 

85
. b

ar
ză

 
cu

ib
 d

e 
ba

rz
ă 

5,
2'

' 
(n

u 
în

țe
le

ge
 cu

vâ
n‑

 
 

a 
zb

ur
a 

7,
4'

'
 

 
 

tu
l‑s

tim
ul

, a
po

i)…
 

86
. f

al
s 

fa
lsi

ta
te

 
7,

4'
' 

fa
lsi

ta
te

 
8,

2'
' 

oa
m

en
i 

3,
2'

'
87

. t
ea

m
ă 

se
nt

im
en

t d
e 

te
am

ă 
4,

0'
' 

se
nt

im
en

t d
e 

te
am

ă 
3,

0'
' 

tr
em

ur
ăt

ur
ă 

4,
2'

'
88

. a
 să

ru
ta

 
să

ru
t d

e 
so

ră
 

13
,0

'' 
să

ru
t d

e 
so

ră
 

4,
0'

' 
să

ru
t d

e 
so

ră
 

3,
8'

'
89

. f
um

 
fu

m
 u

ria
ș 

5,
6'

' 
ne

gr
u 

de
 fu

m
 

6,
8'

' 
ca

să
 

8,
8'

'
90

. m
ur

da
r 

– 
 

pa
tă

 d
e 

m
ur

dă
rie

 
7,

0'
' 

st
ra

dă
 

1,
8'

'
91

. u
șă

 
br

oa
sc

ă 
de

 u
șă

 
4,

2'
' 

m
ân

er
ul

 u
șii

 
4,

8'
' 

br
oa

sc
ă 

de
 u

șă
 

2,
0'

'
92

. a
 a

le
ge

 
sc

ru
tin

 co
nf

ed
er

at
iv

 
11

,0
'' 

– 
 

– 
93

. f
ân

 
ca

r c
u 

fâ
n 

3,
8'

' 
– 

 
ha

m
ba

r 
2,

2'
'

94
. c

al
m

 
lin

ișt
e 

7,
8'

' 
– 

 
lin

ișt
it 

6,
8'

'
 

 
 

 
Sf

âr
șit

ul
 te

st
ul

ui
 IV

 
 

 
 

 
 

 
Te

st
ul

 V
 

 
 

95
. r

id
ic

ol
 

pr
eț

 ri
di

co
l 

2,
0'

' 
– 

 
a 

râ
de

 
2,

8'
'

96
. a

 d
or

m
i 

in
so

m
ni

e 
3,

4'
' 

lin
ișt

e 
1,

8'
' (

ob
os

it)
 

no
ap

te
 

6,
8'

'
97

. l
un

ă 
șe

di
nț

ă 
lu

na
ră

 
3,

0'
' 

– 
(ti

m
p)

 
lu

ng
 

6,
4'

'
98

. c
ol

or
at

 
– 

 
m

au
r 

6,
8'

' 
pi

ct
or

 
2,

6'
'

99
. c

âi
ne

 
câ

in
e 

cr
ed

in
ci

os
 

3,
0'

' 
an

im
al

 d
om

es
tic

 
3,

4'
' 

(r
âu

) l
at

 
3,

0'
'

10
0.

 a
 v

or
bi

 
or

ă 
de

 a
ud

ie
nț

ă 
13

,4
'' 

a 
po

ve
st

i 
4,

8'
' 

oa
m

en
i 

6,
2'

'



VII. Asociația, visul şi simptomul isteric

487

destul de sumbre și, de aceea, să poată fi întreținute numai în con‑
dițiile unei anumite reservatio mentalis, adică prin refulare, de vreme 
ce de ele e legată nu o așteptare plăcută, ci o puternică indispoziție. 
Cunoașterea acestui lucru s‑a produs, poate, prea devreme, contri‑
buind și ea la construcția tabloului bolii.

Asociația 76. a spăla poate fi constelată cu perturbările clare, 
provenite de la familie, sau prin obsesia pacientei pentru curățenie. 
(Vezi și analizele viselor!)

77. Faptul că este ceva care ține de familie se vădește în bărbat — 
tată de familie 8,8''.

81. bunăcuviință trezește de obicei complexe sexuale.
La 85. barză sunt perturbări evidente, care pot fi raportate atât la 

acest cuvânt‑stimul (a cărui semnificație erotică e bine cunoscută), 
cât și la anteriorul cuvânt‑stimul necaz.

88. a săruta este mascat destul de candid prin sărut de soră și 
arată limpede compulsia naivă a refulării. (Ca și barză–a zbura.) Dar 
poate că sărut de soră are un sens foarte profund, pe care nu l‑am 
putut bănui în timpul testului. (Confer analizele viselor!)

89. fum prezintă în permanență timpi de reacție ridicați. Căci 
trimite la „incendiu“, care este unul dintre termenii prin care paci‑
enta desemnează simptomele capului. Reacția casă este constelată de 
vise cu incendii, în care pacienta vede frecvent case arzând.

92. a alege trezește o reacție extrem de forțată: scrutin confederativ.
Analiză: „Oamenii pot face alegeri diverse; de pildă, pot alege un 

consilier orășenesc sau pe altcineva“… (Blocaj, apoi râsete și derută). 
Știm încă demult ce asociază o tânără la a alege; în realitate, este 
vorba despre o „alegere a tovărășiei“21, adică „a tovarășului de viață“. 
Așa se pot explica și perturbațiile următoare, fiindcă aceasta este 
chestiunea „arzătoare“ par excellence.

97. lună trezește adesea la femei reprezentarea menstruației, ceea 
ce în cazul nostru are o semnificație deosebită. De aici, probabil, 
perturbațiile provocate de complex.

21 [În germană, Genossenschaftswahl poate însemna atât „scrutin confederativ“, 
cât și „alegerea tovărășiei“ — n.t.]
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Rezumatul analizei

Cu ajutorul experimentului asociațiilor și al analizei acestuia am 
obținut o imagine mai profundă asupra a numeroase procese 
mentale, care totuși nu se disting încă prea clar între ele. Analiza s‑a 
confruntat cu dificultăți cu totul aparte, întrucât doar foarte puține 
reacții prezintă raporturi normale în cele trei serii. Caracteristicile 
complexului sunt pur și simplu peste tot, ceea ce dovedește expe‑
rimental, o dată în plus, faptul că pacienta este foarte subjugată de 
complexele ei; aproape că se poate spune că nu ea, ci complexele ei 
conduc discuția. Dacă analiza întâmpină mari dificultăți în a desco‑
peri reacțiile critice tocmai din pricina extinderii neobișnuite a 
caracteristicilor complexului, sarcina ei se îngreunează și mai mult 
când trebuie să încerce să‑i obțină noi gânduri de la pacientă. 
Frecvent, pacienta se oprește deja după câteva generalități și cel mult 
râsul mai trădează ideea care urmează. Interpretările pe care 
pacienta le poate confirma sunt rare. Ea se află într‑atât sub influența 
complexului, încât, dacă ar fi să aprecieze valoarea lui afectivă, ea 
n‑ar mai avea cum să‑l judece și nici nu ar mai ști dacă acesta este 
important sau nu. Drept urmare, totul se reduce aproape exclusiv la 
niște presupuneri ce permit totuși extragerea anumitor concluzii.

După cum poate că s‑a observat, am selectat numai anumite 
constelații ale complexului, deși există și altele, destul de multe. 
Legăturile scoase la iveală cu această ocazie nu au însă decât o im‑
portanță secundară, motiv pentru care las la o parte analiza lor, de 
dragul conciziei.

Există un întreg șir de asociații care prezintă permanent carac‑
teristicile complexului în toate cele trei serii; de aceea, ele pot fi 
percepute drept constelații constante ale complexului. În majoritatea 
acestor cazuri este posibilă o interpretare destul de unitară. Astfel, 
nu ne putem îndoi, de exemplu, că reprezentările erotice joacă un rol 
principal, permițându‑ne din când în când să recunoaștem aluzii la 
medicul ei. În al doilea rând vine complexul bolii. Aceste două com‑
plexe, aparent independente unul de altul, au însă laturi ce se ating:
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O analogie cu boala pacientei o constituie boala mamei, care, la 
rândul ei, atinge din nou complexul sexual al fiicei (naştere–greu 
etc.). Există anumite indicii și pentru faptul că poate fi vorba despre 
un complex sexual fizic. Până la urmă, există și un complex al școlii.

Cu aceste constatări stabilim o serie de fire, ce ne pot conduce 
prin labirintul gândurilor pacientei. Dar prin lipsa ei de autocontrol 
și prin neputința ei în fața complexelor, pacienta ne pune într‑o 
situație precară, în care trebuie să căutăm alte elemente ajutătoare, 
spre a găsi o confirmare pentru supozițiile noastre.

Natura are un aparat care prelucrează complexele, transfor mân‑
du‑le într‑un extract, și i le prezintă conștiinței sub o formă de ne‑
recunoscut și, ca atare, lipsită de pericole: este vorba despre vis. 
Considerând că prin experimentul asociațiilor n‑am descoperit 
decât ideea generală, am adunat visele pacientei. Mai demult puteau 
fi reproduse numai visele stereotipe, cu sânge și incendii, și chiar și 
acestea doar într‑o formă nedeslușită. Firește, era de așteptat ca din 
trecut să primim numai un material atent selecționat, din care 
inhibițiile puternice au eliminat toate lucrurile prea clare. În timpul 
examinării, pacienta a visat puțin, adică nu și‑a amintit decât puține 
vise. Prin urmare, materialul nu este, din păcate, atât de bogat cum 
ne‑ar fi dorit.

II. Visele

În primele luni de tratament m‑am interesat adesea de visele ei. 
Aparent, acestea erau rare; pacienta spunea din când în când că a 
visat iarăși incendii sau iarăși sânge: „Toată camera era plină de foc 
sau de sânge“. Câteodată visa că sângele îi țâşneşte din toate orificiile 
capului sau visa același lucru despre o altă pacientă, pe care o vedea 
în vis în camera ei. Despre alte vise pacienta n‑a menționat nimic. 
Visele cu sânge și incendii mi s‑au părut a fi expresii stereotipe pen‑
tru vis, așa cum este senzația de fierbințeală pentru starea de veghe, 
expresii ce reprezintă simbolic, în primul rând, modul de exprimare 
al pacientei (are prea mult sânge în cap, sângele este prea fierbinte, 
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are 40 de grade și ar trebui să poată sângera cândva cu‑adevărat, 
totul în cap e ca un incendiu, totu‑i uscat și mistuit de foc etc.). Apoi, 
în al doilea rând, visele stereotipe sunt, ca întotdeauna, și expresii 
simbolice pentru complexul pe care până acum încă nu l‑am deli‑
mitat totuși cu claritate. Cu scopul terapeutic de a o abate de la aceste 
vise cărora deseori li se asocia teama, și cu scopul teoretic de a vedea 
dacă renunță la stereotipiile onirice și începe, în schimb, altceva, 
i‑am spus pacientei, la întâmplare: „Sângele e roșu, roșu înseamnă 
iubire; focul este roșu și fierbinte, doar știți cântecul «Nici focul, nici 
cărbunele nu pot pârjoli așa»... Și focul înseamnă tot iubire.“

Această explicație a produs o impresie puternică asupra pacientei. 
S‑a văzut nevoită să râdă în hohote, cuprinsă de o stinghereală ne‑
obișnuită. Explicația mea găsise, deci, un ecou plăcut. Naivitatea 
interpretării mele despre visele ei se baza pe ipoteza că simbolistica 
onirică este una simplă și puerilă, corespunzătoare naturii spirituale 
a pacientei. Explicația a avut loc la mijlocul lui noiembrie. În a doua 
jumătate a lui noiembrie s‑au produs următoarele vise:

PRIMUL VIS (27.11): „Camera este plină de pisici care fac un 
tărăboi îngrozitor.“ În timpul visului, teamă puternică, însoțită de 
furie. Amănuntele sunt tăgăduite; totul se oprește la versiunea destul 
de generală prezentată mai sus.

Analiza este întreprinsă în același mod ca în cazul asociațiilor; 
evitând orice sugestie, reproduc ideile spontane imediate și insist 
numai atunci când pacienta se află în primejdie de a suferi un blocaj 
mai puternic. (Scăderea energiei în fața unui gând ce aparține com‑
plexului, eșecul reacției în punctele critice etc. înseamnă același lucru.) 
Remarc faptul că în toate analizele următoare, rezultatul este așezat 
de fiecare dată la început, în timp ce materialul este prezentat după 
aceea și e tipărit cu caractere mici. Cine este interesat doar de rezul‑
tate poate sări de fiecare dată peste material.

Rezultatul analizei: Pacienta a locuit 11 ani într‑un loc unde era 
deranjată frecvent de hărmălaia pisicilor. După cum se știe, acest 
tărăboi provine din luptele de împerechere. Sub imaginea onirică se 
ascunde ideea împerecherii.
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Material. Idei spontane despre pisici. Pacienta: „În ultimele nopți au fost 
din când în când pisici în grădina din fața camerei mele. Altceva nu‑mi 
vine‑n minte… absolut nimic.“ Să luăm aminte la negațiile puternice, care 
pregătesc o împotrivire intensă. Insist. — „Nu‑mi amintesc absolut nimic… 
totuși, mai demult am avut o frumoasă pisică de Angora, care, din păcate, 
ne‑a fost furată.“ Este absolut surprinzător de ce o amintire atât de simplă 
este supusă unor inhibiții așa de puternice; ca atare, trebuie să presupunem 
că această amintire mai are o latură de importanță personală. Este motivul 
pentru care redau în continuare această scenă. Cu un ton furios: „Există 
multe pisici care sar prin grădina noastră, galbene, negre, albe… nu știu ce 
vor“ — devine foarte iritată, de parcă ar fi silită să facă un lucru dezgus‑
tător — „pur și simplu nu‑mi mai vine nimic în minte.“ Acest refuz foarte 
categoric trebuia curmat; de aceea, am întrebat: „Ați fost deranjată noaptea 
de hărmălaia pisicilor?“ „Niciodată, nici n‑a fost posibil, fiindcă acasă, unde 
dorm, nici nu se aud pisicile… cum spuneam, nu am fost deranjată nici‑
odată de pisici“ — cu un ton superficial, ca din întâmplare: „Ah, îmi 
amintesc că, atunci când aveam 10 sau 11 ani, nu, 12 <!>, locuiam într‑un... 
undeva, unde erau mereu foarte multe pisici, care făceau deseori gălăgie 
noaptea într‑un mod atât de îngrozitor încât aveai impresia că se dărâmă 
casa. Adesea erau vreo 16 pisici laolaltă, care făceau aproape în fiecare 
noapte un zgomot infernal.“

Am întrebat: „Cât timp ați locuit acolo?“ „11 ani, adică de la 12 până la 
23 de ani.“ Pacienta are acum 24! Așadar, ea a locuit 11 ani, și anume până 
anul trecut, într‑un loc unde a fost deranjată de tărăboiul pisicilor. După 
cum se vede, inhibiția bazată pe reminiscențele referitoare la pisici este 
extra ordinar de puternică, astfel încât o conduce la cele mai mari contra‑
dicții. De remarcat este faptul că tonul pacientei — altminteri, foarte amabil 
și la locul lui — a devenit iritat și agresiv în timpul analizei, o manifestare 
cu totul neobișnuită la ea. Atunci, chipul ei s‑a posomorât tot mai mult, 
luând o expresie plină de suferință; prin urmare, a adoptat aceeași mimică 
inerentă, de obicei, complexului bolii ei. Am întrebat‑o apoi dacă știe sem‑
nificația tărăboiului făcut noaptea de pisici; răspunsul pacientei a fost o 
negație indignată. Eu am stăruit, dar am avut parte de un refuz vehement. 
O fată de 24 de ani, normal de inteligentă, care avea ea însăși o pisică și, în 
plus, destule ocazii să cunoască modul de viață al pisicilor, știe, cu siguranță, 
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ce înseamnă întâlnirile lor nocturne. Dacă este isterică, e posibil să nu știe 
acest lucru în cadrul complexului propriului Eu, ci în cadrul complexului 
ei sexual.22 I‑am explicat atunci pacientei că tărăboiul pisicilor înseamnă 
îm perechere. A urmat o agitație vizibilă, pacienta n‑a răspuns nimic, s‑a 
înroșit și s‑a uitat pe geam. Referitor la vise i‑am spus că pisicile sunt luate 
simbolic și că va auzi mai târziu explicația. Dacă visăm pisici sau câini, în‑
seamnă întotdeauna ceva anume. În zilele următoare, pacienta a întrebat de 
mai multe ori despre semnificația visului care o interesează.

AL DOILEA VIS (30.11): „Întreaga cameră era plină de şoareci, 
care săreau pretutindeni, făcând o larmă grozavă. Şoarecii arată 
ciudat; au capetele mai mari decât cei obişnuiți, cam ca şobolanii, dar 
au urechi mari şi negre şi mai au, în mod straniu, ochi incandescenți.“

Rezultatul analizei: Șoarecii acoperă reminiscențe privitoare la 
doi câini (un mascul și o femelă), pe care pacienta i‑a văzut deseori 
jucându‑se împreună. Ea a observat chiar cum câinii săreau unul pe 
altul. De asemenea, a văzut cum câinele se ridica în picioare, pe lân‑
gă o slujnică. Este vorba tot despre împerechere.

Material: Văzut din afară, acest vis repetă în general situația din ultimul 
vis, numai că pisicile au fost înlocuite aici de șoareci, care, de altfel, nu par 
a fi șoareci adevărați. Ochii „incandescenți“ par a fi un fragment din visele 
cu incendii. O las pe pacientă să mai treacă o dată în revistă textul acestui 
vis; n‑are nimic de adăugat.

Idei spontane despre șoareci: „M‑a izbit îndeosebi faptul că toți șoarecii 
ieșeau sărind din niște căsuțe de lemn.“ La baza acestei precizări esențiale 
s‑a aflat în mod evident o inhibiție, astfel încât a putut fi reprodusă abia 
acum. „Căsuțele arătau ca niște cuști de câini.“ Aici avem, negreșit, o urmă 
nouă, întrucât câinii nu apar în vis. Însă poate că i‑am atras atenția pacientei 
asupra câinilor, cu ocazia ultimei analize. În vis, reprezentarea câinelui pare 
a fi sugerată în mod indirect (adică refulată). De aceea, iau „cuștile de câini“ 
drept punct de plecare al analizei.

22 Cf. în acest sens, analizele teoretice ale lui Bleuler în Bewußtsein und Asso
ziation.

828

829



VII. Asociația, visul şi simptomul isteric

493

Idei spontane despre cuștile de câini: „Există totuși multe cuști de 
câini“ — indignată: „Nu știu ce vreți să spuneți… în apropierea noastră nu 
era nimeni care să aibă un câine… dar se văd peste tot asemenea cuști de 
câini… în grădini și curți… nu pot pricepe ce presupuneți… ce s‑ar mai 
putea ascunde aici! — De exemplu, chiar în spatele casei noastre se afla o 
grădină în care se găsea o cușcă de câini. Acolo erau doi câini, amândoi 
negri, prepelicari, cred… probabil, un mascul și o femelă; dar pe femelă au 
dat‑o repede… deseori se jucau împreună… trăgeau de hârtii sau de lemne 
în toate părțile… sau lătrau.“ Aici survine un blocaj serios, însoțit de o in‑
dis poziție puternică; nu mai vrea să audă nimic despre câini. După multe 
insistențe iese însă, în sfârșit, la iveală că a văzut de multe ori cum câinele 
se ridica în picioare, pe lângă slujnica aceea, când ea venea în grădină. Pa‑
cienta contestă vehement faptul că femela era asaltată de câine. Dar știm 
deja că pacienta nu poate spune pur și simplu anumite lucruri, fiindcă in‑
hibițiile sunt prea puternice. Putem presupune cu maximă probabilitate că 
a văzut așa ceva, după cum reiese nu numai din modul în care povestește, 
ci și din întreaga situație. Spun: „Se vede totuși adesea cum câinii sar unul 
în spatele celuilalt!“ „Da, am văzut des asta chiar și pe stradă, dar cei doi 
câini n‑o făceau.“ O întreb despre semnificația săriturii; își explică totul ca 
pe un joc, altă semnificație nu cunoaște. Ultima afirmație o face pe un ton 
iritat. Aici trebuie să remarcăm același lucru ca în cazul visului precedent: 
este de neconceput că nu cunoaște semnificația; bineînțeles, trebuie să ne 
gândim din nou la influența complexului sexual asupra percepțiilor 
conștiente ale Eului.

În consecință, visul ar putea fi construit în felul următor:
Șoarecii sunt personaje‑ecran, străbătute însă în diverse puncte de ele‑

mentele visului cu pisici. Șoarecele este o asociație curentă pentru pisică; 
așadar, ambele cuvinte se pot înlocui reciproc în vis (într‑o stare de dimi‑
nuare a atenției!).23

Șoarecii fac tărăboi ca și pisicile, tot în cameră și într‑un număr mai 
mare. Șoarecii au capetele mai mari; deci nu sunt câtuși de puțin șoareci, ci 

23 Am demonstrat că în starea de distragere, asociațiile indirecte se înmulțesc 
da torită faptului că o asociație foarte familiară înlocuiește fie cuvântul‑stimul, 
fie reacția, astfel încât ni se pare că ori cuvântul‑stimul a fost auzit greșit, ori 
reacția a fost pronunțată greșit. [Cf. primul studiu din acest volum.]
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animale mai mari. Au urechi mari și negre, precum prepelicarii negri, care 
au de asemenea urechi mari și negre. Șoarecii sar din cuștile de câini. 
Analiza se reduce la o situație foarte ambiguă, care nu pare dificil de inter‑
pretat: este vorba tot despre împerechere, ca și în visul precedent. Faptul că 
acel câine se ridică brusc pe lângă o slujnică pare să fie o aluzie fină la ce  
fel de persoană este cea la care se referă ideea de împerechere. Această aluzie 
a lipsit din primul vis. Am putea presupune că prima analiză a trezit com‑
plexul sexual al pacientei, astfel încât persoana ei a fost implicată mai 
puternic în visul imediat următor. Mai remarc faptul că — așa cum în visele 
anterioare cu sânge și incendii, toată cameră era plină, de fiecare dată, de 
sânge și foc — camera e plină acum de pisici și de șoareci. Analiza a avut 
loc pe 1.12, după al treilea vis, prezentat în continuare. Rezultatul analizei 
celui de‑al doilea vis nu l‑am comunicat pacientei, astfel încât la cel de‑al 
treilea vis, ea nu era lămurită în privința conținutului celui de‑al doilea.

AL TREILEA VIS (1.12): Ea merge în oraş să cumpere ceva 
dintrun magazin. Atunci apare un câine mare şi negru, care este 
îngrozitor de flămând şi sare deodată pe lângă ea, de parcă ar fi putut 
săi dea ceva de mâncare.

Rezultatul analizei: În acest vis, pacienta apare în mod clar în 
locul slujnicei din visul precedent; prin aceasta spune că ideea de 
împerechere are legătură cu ea.

Material: După analiza visului precedent, aspectul acestui vis divulgă 
deja conținutul. Acum, pacienta se află în situația slujnicei; astfel, punctul 
critic, rămas nelămurit pentru ea în visul de ieri, se clarifică, deși tocmai sub 
forma pe care pacienta nu reușise s‑o înțeleagă cu o zi înainte. Dacă ar fi 
înțeles acest simbol, probabil că n‑ar fi recurs la el, ca la pisici, a căror sem‑
nificație îi fusese lămurită. Idei spontane despre „câinele care sare“: mai 
întâi apar, ca de obicei, generalități, subterfugii și blocaje, pe care nu vreau 
să le mai redau, pentru a nu mă lungi. În final își reamintește scena cu 
slujnica și câinele. Când am examinat visul, prima dată ne‑am gândit, 
firește, la această scenă; altfel au stat lucrurile în cazul pacientei: a trebuit 
s‑o caute la infinit, de parcă ar fi fost vorba despre o amintire de mult uitată 
și dispărută. A trebuit să înlăture mai întâi toate obstacolele aflate în calea 
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acestei amintiri. În cazul nostru, asemenea obstacole lipsesc. La analiza 
visului, pacientei i se întâmplă la fel ca la experimentul asociațiilor, unde ea 
are în continuare aceleași blocaje în punctele critice, chiar și în condițiile în 
care repetăm de mai multe ori experimentul, deși am putea crede, de fapt, 
că o reacție căutată cu atâta efort ar trebui să se fixeze mai bine decât una 
indiferentă.

În aceeași zi am întreprins analiza principalelor ei simptome (vezi mai 
jos). În noaptea următoare a avut un vis.

AL PATRULEA VIS (2.12): Ea se află pe coridorul secției şi vede 
venind un om negru şi masiv; acesta conduce pe coridor pe cineva, dar 
ea nu vede dacă persoana condusă este bărbat sau femeie.

Rezultatul analizei: Câinele negru devine omul negru, iar scena 
se mută în spital. Omul negru este complexul sexual care a îmbol‑
năvit‑o și a adus‑o pe pacientă în spitalul psihiatric. Ea caută să‑și 
potolească dorința de iubire, îndrăgostindu‑se de medicul ei într‑un 
mod inoportun, deoarece acesta este deja căsătorit.

Material: Aspectul visului amintește de scena câinelui, numai că acum 
câinele mare și negru s‑a transformat într‑un om masiv și negru. Slujnica 
din scena cu câinele (pacienta însăși) a devenit neclară (pacienta nu știe 
dacă e bărbat sau femeie). Ea însăși pare să nu mai fi participat la vis; drept 
urmare, trebuie s‑o căutăm într‑un personaj oniric și putem presupune că 
ea se ascunde în personajul neclar.

Idei spontane despre „omul negru“: „Omul se apropie de intrare, ca și 
când ar conduce pe cineva prin secție. Este îmbrăcat ca un judecător 
dintr‑un tribunal secret (cum a văzut ea odată la teatru); arată ca o stafie, 
ca omul negru pe care l‑am văzut când am adormit.“ Am întrebat‑o dacă 
nu i‑a fost frică: „Nu, nu mi‑a fost… totuși de frică am vrut să mă refugiez 
într‑o cameră, dar o îngrijitoare a strigat: «Stai, este interzis, camera e deja 
ocupată.» De „frică“ se leagă, evident, o inhibiție. Am redus atunci „omul 
negru“ din vis la „omul negru“ din viziune. Viziunea îl înfățișează pe „omul 
negru“, cum își întinde mâna către ea și vrea s‑o apuce; atunci îi e foarte 
frică. Viziunea este o expresie stereotipă a complexului, aidoma viselor cu 
sânge și cu incendii; așadar, este o plăsmuire psihică destul de stabilă, pe 
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care analiza nu o va lămuri foarte ușor. În realitate, analiza dă acum peste 
blocaje puternice, pe care pacienta nu le poate străpunge. De aceea, trebuie 
să recurgem la o presupunere. Omul negru care se apropie de ea și vrea s‑o 
prindă a fost reprezentat în mod asemănător de câinele negru și flămând, 
care sare pe lângă ea. Câinele are un puternic subînțeles sexual, ce ar putea 
fi atribuit și omului negru. Viziunea a apărut într‑un moment culminant al 
bolii, când pacienta se gândea des la moarte și se temea că are să moară din 
pricina bolii ei. Așa cum am sugerat cu ocazia analizei asociațiilor, gândurile 
privitoare la moarte nu exclud în niciun caz subînțelesul sexual; dimpotrivă, 
ele pot reprezenta sexualitatea. După cum am văzut din analiza asociațiilor 
și din analizele viselor de până acum, pacienta este complet dominată de un 
complex sexual. Ca atare, există cea mai mare probabilitate ca și în acest vis 
să fie expusă ideea de împerechere. Dar să abandonăm deocamdată acest 
aspect și să privim ceva mai atent activitatea omului negru. În momentul de 
apogeu al bolii, ea se teme că moare, simbolic spus: mâna morții s‑a întins 
spre ea, adică boala o va lua și o va duce în groapă. Omul negru din vis 
conduce o siluetă neclară, ce ar putea s‑o reprezinte pe pacientă, prin 
spitalul de nebuni, și anume în acea secție unde pacienta se află în realitate. 
Boala n‑a dus‑o pe pacientă în mormânt, e‑adevărat, ci în spitalul de nebuni.

Omul negru descinde din câinele sexual, iar boala provine din com‑
plexul sexual.

Pentru a lămuri această frază, amintesc toate constatările de până acum: 
în asociații se relevă efectul clar și intens al unui complex sexual, iar în vise 
am găsit până acum numai metafore pentru complexul sexual; la început 
apar visele stereotipe cu sânge și incendii, care au o simbolistică naivă  
și spun: „Sângele meu este fierbinte, am puternice sentimente de dragoste 
sexuală.“ Visele vorbesc despre împerechere. Boala ei este legată foarte clar 
de menstruație. Chiar și pentru pacientă este plauzibil că boala are legătură 
cu prima menstruație. Tot ce am putut descoperi până acum pledează deci 
pentru originea sexuală a bolii. Ceea ce‑și dorește intens pacienta este, neîn‑
doielnic, bărbatul. Ea ar dori un bărbat, dar se alege cu boala; câtă vreme 
este bolnavă, nu se poate mărita. Vrea ea să fie bolnavă? Cunoaștem do‑
rința persoanelor isterice de a fi bolnave. Ele se refugiază în boală dintr‑un 
motiv oarecare și vor să fie bolnave. Iată un adevăr care i se impune de‑a 
dreptul observatorului în cazul multor persoane isterice. Natura astenică  
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a pacientei — care, de altminteri, se prăbușește fără vreun motiv evident în 
cursul acestui facil experiment al asociațiilor  — avea să‑mi producă 
impresia că ea nu și‑a dat în niciun fel osteneala de a reacționa normal, res‑
pectiv de a fi sănătoasă; dimpotrivă, ea s‑a comportat în așa fel încât trebuia 
să se vadă neapărat cât e de bolnavă și cât de redus este interesul ei de a fi 
sănătoasă.

Boala trebuie să fie pentru ea un obstacol în calea căsniciei. Așadar, în 
relațiile cu mediul înconjurător, ea are de ales între boală și bărbat, deci 
între plăcerile dragostei sexuale și îngrijirea de care se bucură copilul bol‑
nav, fapt care are totuși avantajele lui pentru sufletul unei femei naive. Cu o 
zi înainte îi explicasem că vrea să fie bolnavă fiindcă se teme de căsătorie și 
de starea de sănătate. Visul constituie un răspuns la aceasta. Îi spusesem 
deja textual de zeci de ori: „Vă refugiați din nou în boală, nu aveți voie să 
faceți asta, este interzis!“ I‑am spus asta de fiecare dată când, nedorind  
să povestească vreun lucru neplăcut, se ascundea îndărătul durerilor de cap 
sau al senzației de fierbințeală. Cum se spune în vis? „Dar o îngrijitoare a 
strigat: «Stai, e interzis!»“ Îngrijitoarea (prin urmare, reprezentanta mea) 
strigă așa când pacienta dă să fugă într‑o cameră, fiindcă se teme de omul 
negru. (După cum se vede din expunerea de față, această parte a visului se 
află încă sub protecția unei inhibiții deosebite, astfel încât este reprodusă 
abia în timpul analizei.) Teama de viitorul sexual și de toate consecințele lui 
este prea mare ca pacienta să se poată decide să renunțe la boală. Ca și până 
acum, ea preferă să fie bolnavă, adică in praxi să se lase îngrijită și dez‑
mierdată de mama ei.

Visul nu s‑a terminat însă odată cu expunerea acestei succesiuni de idei, 
el spune mai degrabă că pacienta nu se poate refugia în camera aceea, care 
este deja ocupată. Așa cum reiese din analiza de mai sus, admitem că „fuga 
într‑o cameră“ simbolizează refugiul în boală și că, în consecință, „camera“ 
înseamnă boală. Dar pacienta se află „în posesia“ bolii ei; ca atare, aceasta 
nu mai poate fi ocupată de altcineva. Să ne amintim însă că „boala“ are un 
dublu sens. Boala ei înseamnă complexul sexual, respectiv senzațiile sexuale 
refulate. Interdicția ar suna, deci, și în felul următor: Este interzis să ai 
senzații sexuale, întrucât ceva din sexualitate este deja „ocupat“. Din lipsă 
de timp, atunci a trebuit să întrerup analiza în acest moment și s‑o amân 
pentru a doua zi, când intenționam să‑i cer să‑mi spună ce cameră a fost în 
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vis. În ziua următoare am întrebat‑o numaidecât pe pacientă ce cameră a 
fost. A răspuns prompt: „Camera nr. 7“. Pentru a nu strica nimic, înainte de 
a începe analiza, am întrebat‑o pe pacientă despre visele din noaptea pre‑
cedentă. Visase din nou.

AL CINCILEA VIS (3.12): „Eram afară şi stăteam lângă dra L. Ne 
uitam amândouă cum o casă ardea vâlvătaie. Deodată, din spatele 
unei case a ieşit o siluetă albă; amândurora ni sa făcut frică şi am 
strigat întrun glas: «Domnul Iisus!»“

Rezultatul analizei. Omul negru se transformă aici în silueta 
albă, iar casa în flăcări este complexul sexual. Dra L. este o pacientă 
care‑l simpatizează pe autor. Ca și pacienta, ea s‑a îmbolnăvit din 
cauza unui complex erotic. Pacienta exprimă, deci, prin cealaltă 
per soană faptul că s‑a îndrăgostit de autor. Astfel, pacienta înlo‑
cuiește istovi toarea relație tandră cu mama ei cu relația de dragoste 
cu medicul.

Material: Aspectul visului ne divulgă faptul că după clarificările sur‑
venite, omul negru s‑a văzut nevoit să se deghizeze altfel, transformându‑se 
acum într‑o siluetă albă, care joacă însă același rol înspăimântător ca mai 
înainte. Chiar și situația seamănă, în măsura în care pacienta întâmpină 
brusc obstacole, când se apucă de ceva. În casa în flăcări ni se pare a vedea 
ardoarea senzațiilor sexuale. Prin analogie cu cele petrecute anterior, ceea 
ce a rămas nesoluționat din visul de ieri ne poate oferi indicii în direcția 
analizei celui de azi — așadar, camera nr. 7. În camera nr. 7 locuiește dra L., 
o pacientă de aceeași vârstă cu pacienta noastră. Astfel obținem un nou 
indiciu pentru visul precedent; deci, pacienta s‑a gândit în acel vis cam așa: 
„Merg în camera drei L. și fac aceleași lucruri ca ea.“ Deosebit de carac‑
teristic pentru dra L. este însă faptul că îl iubește fără speranță pe autor, căci 
acesta este deja însurat. Prin urmare, pacienta găsește „camera“ ocupată  
în dublu sens: 1. dra L. este deja îndrăgostită de autor, motiv pentru care ei 
nu‑i mai rămâne nimic; 2. autorul este căsătorit, motiv pentru care un 
sentiment tandru este absolut imposibil. În visul de astăzi este expusă  
mai detaliat ideea celui de ieri. Pacienta face în vis exact ceea ce face dra L. 
Și ea se uită la casa în flăcări. Și ea are deci un dor fierbinte sau o iubire 
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înflă cărată. Pacienta știe de asemenea că dra L. s‑a îmbolnăvit din pricina 
unei nefericite relații de dragoste. Iată, așadar, o altă analogie foarte 
interesantă! De aceea, ambele se uită cum dindărătul focului dragostei apare 
brusc și le sperie silueta albă alias omul negru alias boala, întrucât pe 
amândouă le‑a îmbolnăvit iubirea. Dra L. suferea de o depresie cu stări 
bruște de neliniște, în timpul cărora se manifesta complet disperat și absurd. 
Pacienta se mira întotdeauna de asta și constata adesea cu satisfacție că ea 
nu e totuși atât de bolnavă încât să fie nevoită să procedeze aşa. De altfel, 
pacientei noastre îi spusesem frecvent că ar fi fost și mai grav pentru ea dacă 
nu s‑ar fi controlat mai mult. Prin urmare, în condițiile geloziei ei blânde 
față de dra L., pacienta se putea gândi cu ușurință că aceasta nu s‑a controlat 
mai mult și că, de aceea, s‑a îmbolnăvit grav, lucru ce ar putea sta la originea 
unei alte determinații pentru „camera nr. 7“. Acest aspect a rămas nerezolvat 
în cursul analizei anterioare, așa că îl vom reîntâlni mai târziu.

La rându‑i, conținutul acestui vis lămurește într‑o manieră particulară 
conținutul visului anterior: teama de omul negru (de viitorul sexual) o 
împinge să se refugieze în boală, lucru interzis însă; de aceea, pacienta caută 
o nouă soluție și procedează precum dra L.: se îndrăgostește de medicul 
care știe să aprecieze complexul bolii și este un bărbat inofensiv din punct 
de vedere sexual; astfel, visul găsește un compromis fericit. El o înlocuiește 
pe mama care îi oferă tandrețe, dar o îmbolnăvește, cu un bărbat care o 
vindecă și este semnificativ și din punct de vedere sexual. Dar problema are 
un clenci: pacienta e săracă și nu mai poate rămâne multă vreme aici, 
fiindcă n‑are destui bani. Dra L. este însă foarte bogată și poate rămâne 
mult aici, dacă vrea. Atunci, dra L. poate să‑i ia locul și „să ocupe“ camera.

Și această întorsătură a rămas nerezolvată atunci și, drept urmare, 
continuă să aibă efect.

Când am analizat împreună cu pacienta conținutul acestor vise, folosind 
cuvinte prevenitoare, ea a făcut o față dezamăgită și tristă — evident, 
explicația a fost totuși prea brutală — și mi‑a spus pe un ton îndurerat: „Ah, 
de‑ar ști mama tot ce a ieșit din mine!“

Această reacție este ciudată în măsura în care aceste nuanțe afective fine 
ale fiicei pot fi destul de indiferente pentru mamă. Dar răspunsul înfățișează 
excelent potolirea nevoii ei de tandrețe pueril‑sexuală și întoarcerea feței  
de la medic în privința acestei nevoi, odată cu reasigurarea iubirii materne, 
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un semn clar că acel compromis nu este durabil, iar pacienta nu se poate 
detașa de relația ei de copil cu mama.

AL ȘASELEA VIS (6.12): „Tatăl meu este aici şi îi arăt spitalul, 
umblând cu el prin toate secțiile“.

Rezultatul analizei. Pacienta își satisface dorința de a mai putea 
rămâne să fie tratată de către autor, care, speră ea, o va vindeca.

Material: Pacienta declară că acesta este doar un fragment dintr‑o serie 
onirică mai lungă, pe care nu și‑o mai poate aminti însă. Nici analiza nu mai 
poate reproduce elementele absente. Visul nu este greu de înțeles, el repre‑
zintă o parte nesoluționată a visului de ieri. Pacienta se comportă în acest 
vis de parcă în spital ar fi mai mult sau mai puțin acasă. O întrebasem oca‑
zional dacă tatăl ei nu vine niciodată s‑o viziteze, la care pacienta mi‑a 
răspuns mereu că ea stă aici atât de puțin încât n‑ar merita ca tatăl ei să vină 
încoace. În vis, așadar, a fost admisă totuși o situație în care vizita a meritat 
să fie făcută. Pacienta poate rămâne, deci, foarte multă vreme aici (lucru pe 
care și‑l dorește, de altfel). În plus, visul o înfățișează pe pacientă într‑un 
neașteptat post de încredere, ea are cheia principală, care‑i deschide toate 
secțiile; de unde trebuie să conchidem că se bucură de încrederea cu totul 
aparte a medicilor. Nu e greu de descifrat ce înseamnă această relație 
familiară cu medicul.

AL ȘAPTELEA VIS (6.12, în aceeași noapte cu visul precedent): 
„Sunt acasă, mama mănâncă la masa din sufragerie, iar în fața ei stă 
domnul doctor. Între mama şi domnul doctor este un scaun gol. Vreau 
să mă aşez pe acest scaun şi să mănânc şi eu. Dar atunci, mama îm
pinge către mine un fier de călcat încins, provocândumi o fierbințeală 
în cap. Îi spun mamei că ar trebui să dea la o parte fierul caremi 
provoacă fierbințeala, astfel încât nu pot să mănânc; voiam totuşi să 
mănânc şi eu. Atunci, domnul doctor se ridică şi strigă la mine că nici 
nu trebuie să mănânc acum, ci pot mânca şi mai târziu.“

Rezultatul analizei. Pacienta dorește o relație sexuală cu autorul, 
căci speră ca astfel să scape de influența mamei care contribuie la 
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boala ei. Dar autorul este căsătorit, motiv pentru care această dorință 
rămâne de neîmplinit. De aceea, ea are să rămână bolnavă.

Material: Și acest vis vădește o simbolistică transparentă; îl putem 
rezolva fără dificultate pe baza indiciilor obținute cu ajutorul visului 4. Am 
văzut că pacienta începe în visul 4 să facă un compromis între relația ei de 
copil cu mama și relația sexuală cu un bărbat. Aici, autorul apare evident în 
rolul „bărbatului“. La simbolistica animalieră s‑a renunțat deja în ultimele 
vise, fiindcă ea a fost rezolvată, devenind astfel prea transparentă. De aceea, 
ea trebuie să creeze alte simboluri ale coitului. Începutul visului o înfățișează 
pe pacientă acasă. Iată acum principala întrebare pe care ea mi‑o pune 
zilnic: „Cum vor merge lucrurile acasă? Mă tem mereu că acasă îmi va fi 
iarăși rău.“ Periculoasă acasă este mai ales mama, care, îngrijându‑l pe cel 
mai mic copil al ei, în care se reflectă, a contribuit în mod evident, după 
forțele proprii, la isteria pacientei. Acasă reapare, deci, întrebarea: „Trebuie 
să joc în continuare rolul copilului bolnav, care are nevoie de îngrijire, sau 
trebuie să mă încredințez cu îndrăzneală viitorului sexual, urmând sfatul 
medicului?“ Așadar, ea se află între mamă și medic. Autorul mănâncă, ar 
dori să mănânce și ea, deci, să facă același lucru ca autorul. În ce măsură 
poate proceda la fel ca acesta? Există o singură posibilitate, la care s‑a gândit 
deja de mai multe ori: să se mărite. Ar dori să se așeze pe scaun lângă autor, 
adică să stea alături de el, ceea ce nu înseamnă altceva decât că ia din nou 
persoana mea în sensul de „bărbat“. Prin urmare, „a mânca“ semnifică 
funcția conjugală? Cunoaștem principiul freudian al deplasării de jos în sus. 
Ce se petrece în gură (în timpul visului, al isteriei sau al unei dementia 
praecox) se petrece la nivelul organelor genitale. Când mănânci, vâri ceva 
în gură.

(O pacientă cu dementia praecox s‑a exprimat odată, în delirul dorin‑
țelor ei, că bărbatul pe care l‑ar vrea drept mire îi dă să mănânce cu lingura, 
lăsând‑o astfel gravidă și că din cauza asta va face un copil.) Ea ar dori deci 
să intre într‑o relație sexuală cu medicul. Dar atunci, mama îi produce 
fierbințeli cu fierul de călcat și, de aceea, nu se poate așeza la masă, adică 
mama îi retrezește boala (senzația de fierbințeală în cap), împiedicând‑o 
astfel să se mărite. Aici se oglindește teama că se va îmbolnăvi și mai rău 
când va ajunge acasă. Până acum, autorul a jucat un rol pasiv, așa că de fapt 
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doar mama a împiedicat‑o să‑și manifeste înclinația față de medic. Acum 
însă, autorul se ridică în picioare și o refuză brutal, interzicându‑i „să 
mănânce și ea“, adică să se mai gândească la relații sexuale cu el, și ducând‑o 
cu vorba că se va putea mărita mai târziu. Acest pasaj se referă la o discuție pe 
care am avut‑o cu pacienta cu câteva zile în urmă, când i‑am sugerat prudent 
că mai târziu, odată ce se va însănătoși, nici problema căsătoriei nu va mai fi 
atât de dificilă. Din acest conținut reiese că pacienta abordează din nou, cu 
câteva variante onirice, situația camerei ocupate; la aceasta se adaugă însă 
impresia — evident, profundă — produsă asupra ei de analiza anterioară, 
când i‑am distrus fără cruțare iluziile. Prin acest refuz, ea se vede respinsă 
înspre mamă; dar lângă aceasta se îmbolnăvește, fiindcă mama nu vrea ca ea 
să se mărite. (Vezi mai jos.) Nici n‑am terminat bine analiza cu pacienta, că 
ea‑mi spune de‑a dreptul: „Îmi amintesc un vis pe care‑l aveam foarte des 
odinioară: Am visat mereu viermi, roşietici şi albicioşi, podeaua şi toată camera 
erau pline de ei <așadar, la fel ca sângele, incendiul, pisicile etc.>. Deseori mi 
se părea că cineva miar scoate din gură un vierme colosal.“ În contextul dat, 
acest vis poate fi doar unul dintre acele vise referitoare la penis, întâlnite atât 
de frecvent la oamenii normali, precum și la cei bolnavi. (Pacienții cu 
dementia praecox au adesea cuvinte noi, speciale pentru așa ceva: șarpe, lujer 
de crin, tulpina vieții etc.) Gura este tot semnul deplasării de jos în sus.

Nu este improbabil ca obstacolul căsătoriei, generat de mamă, să consti‑
tuie un eveniment isterigen fundamental. În plus, ținând seama de erotis‑
mul plin de viață al pacientei, este de așteptat o traumă sexuală. I‑am explicat 
pacientei că nu sunt mulțumit: mai există un eveniment pe care nu mi l‑a 
povestit încă până acum și care este din cale‑afară de important. Poate că‑l 
va divulga prin intermediul propriilor vise. S‑ar putea să aibă legătură și cu 
obsesia ei pentru curățenie. Apoi, vreme de opt zile, pacienta nu și‑a mai 
putut aminti niciun vis, deși știe că a visat cu vioiciune. În această perioadă 
am încercat, ca‑ntotdeauna, să‑i trezesc interesul pentru a deveni mai activă 
și am discutat de mai multe ori cu ea dacă nu găsește vreo oportuni tate, 
unde ar putea să câștige ceva. După cele 8 zile și‑a reamintit un vis.

AL OPTULEA VIS. „Sunt acasă şi adun nişte mărunțiş de pe 
podea; găsesc şi nişte pietre frumoase, pe care le spăl. Pe urmă pun 
banii şi pietrele pe masa din bucătărie şi le arăt fraților mei.“
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Rezultatul analizei. Pacienta are intenția să meargă acasă, are 
diverse planuri bune și se gândește îndeosebi că va găsi în familia ei, 
cu precădere în frații ei, înlocuitori pentru relația imposibilă cu 
medicul. Subînțelesul visului rămâne însă neclar.

Material: În acest vis, ea a pus în practică viitorul câștig al banilor. Un 
nou moment îl reprezintă, în schimb, „pietrele frumoase“, pe care le spală 
(obsesia curățeniei?); ceea ce a spălat le arată fraților pe masa din bucătărie, 
care‑i amintește, poate, de masa din sufragerie? Din analiză au rezultat 
numai generalități și cele mai puternice blocaje s‑au opus unei înțelegeri 
mai profunde. Ceea ce fac frații la masa din bucătărie ar putea să‑l reprezinte 
oare pe medic la masa din sufragerie? N‑am putut rezolva această problemă.

AL NOUĂLEA VIS (12.12): „Mă plimb prin Zürich, dar deodată 
e localitatea mea natală. În fața unei case văd stând un jandarm, care 
vorbeşte cu un bărbat indistinct. Jandarmul face o față îngrozitor de 
tristă şi intră în casă. Apoi trece pe neaşteptate pe stradă dra L., cu o 
față îngrozitor de tristă. Deodată ne trezim împreună întro cameră, 
stând la masa din sufragerie. Pe neaşteptate ni se spune că arde. Dra L. 
zice: «Acum mă duc în pat». Asta mi se pare de neînțeles, ies în fugă 
pe coridor, însă acolo mi se spune că nu sa întâmplat nimic; deci, na 
fost decât o alarmă falsă. Atunci mă întorc înăuntru şi mă văd acasă, 
în bucătărie, lângă mama, unde sunt şi doi frați. Eacolo şi un coş cu 
mere superbe. Un frate spune: «Iată şi pentru mine ceva!»“

Rezultatul analizei. Ca și dra L., pacienta a fost dezamăgită în 
speranțele ei amoroase, ceea ce i se pare totuși de înțeles în cazul  
drei L., ale cărei însușiri mai puțin bune le relevă în zeflemea. De 
aceea, se duce acasă, unde reintră într‑o relație intimă suspectă cu 
un frate.

Material: Situația generală a visului este asemănătoare cu cea din visul 7. 
Este vorba din nou despre faptul de a fi împreună la masa din sufragerie sau 
din bucătărie. În prima parte a visului apare „un jandarm“ cu o față îngro‑
zitor de tristă. Imediat după aceea apare de‑a dreptul dra L., având aceeași 
figură. „Jandarmul“ intră în casă, iar pacienta mănâncă imediat după aceea 
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într‑o cameră cu dra L. Aceasta și „jandarmul“ se potrivesc în mod evident. 
Cum și de ce se transformă dra L. într‑un polițist? O întreb pe pacientă 
despre însușirile izbitoare ale drei L. Pacienta constată anume atitudinea 
atât de specifică a drei L.; ea pare doar pe jumătate femeie, este aproape ca 
un bărbat și, în plus, e foarte uscățivă. În Elveția avem un cârnat lung și 
subțire, căruia îi spunem „jandarm sfrijit“. Acest termen este folosit și ca 
poreclă pentru oamenii uscățivi. Așadar, pacienta simbolizează laturile mai 
puțin lăudabile ale drei L. De ce face asta o arată împrejurarea că „jandar‑
mul“ vorbește cu un bărbat indistinct; dacă dra L. vorbește însă cu un 
bărbat, atunci acesta nu poate fi în vis, ca să spunem așa, decât autorul. Prin 
urmare, pacienta dezvăluie din nou — din gelozie, probabil — sentimentele 
drei L. pentru autor, prilej cu care o tratează pe aceasta foarte disprețuitor. 
Apoi, ea stă cu dra L. la masa din sufragerie. Deci, în privința situației 
sexuale în care se află împreună cu dra L. nu trebuie să ne gândim, bineîn‑
țeles, la ceva de natură homosexuală, fiindcă, de fapt, autorul i‑a atribuit 
deja „mesei din sufragerie“ o semnificație sexuală și, ca atare, ar fi ceva prea 
transparent. Aici n‑ar putea să însemne decât: „Sexual, mă simt ca dra L.“ 
Acest lucru este sugerat și de zarva incendiului care urmează acum.

Pacienta iese să verifice, dar dra L. se duce în pat, adică se îmbolnăvește 
de dragoste. Pentru a înțelege acest lucru, trebuie să știm că dra L. a mers să 
se întindă de fiecare dată când a avut emoții. La începutul visului, pacienta 
a discreditat‑o pe concurenta ei; pe urmă, când survine situația sexuală 
(zarva incendiului), dra L. chiar se îmbolnăvește, devenind total inofensivă. 
Astfel, rivala este înlăturată. Dar pacienta află că nu este decât o alarmă 
falsă: asta înseamnă dezamăgire („camera este ocupată“, „nu poate mânca 
și ea“). Autorul i‑a distrus iluziile, transferul nevoii ei de tandrețe asupra 
bărbatului n‑a reușit; de aceea, trebuie să se întoarcă la mama, unde găsește 
cel puțin un echivalent al nevoii ei de iubire. În consecință, situația se 
schimbă în a doua parte a visului. Pacienta se află pe neașteptate acasă, unde 
e în bucătărie, lângă mama, în loc să stea la masa din sufragerie. Aici, frații 
ar fi de prisos, dacă ar fi vorba numai despre relația cu mama. Dar la masa 
din bucătărie sunt prezenți și doi frați, ca în visul 8; în locul „pietrelor 
frumoase“ e‑acum acolo un coș cu „mere superbe“, iar un frate spune: „Iată 
și pentru mine ceva!“ Atât scena mesei din sufragerie din visul 7, cât și 
scena aceleiași mese din visul de față, cu dra L., nu prea pot fi interpretate 
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altfel decât în sens sexual: aici, în legătură directă cu scena sexuală, apare 
acum o imagine construită absolut asemănător, în care „masa din 
sufragerie“ este înlocuită de „bucătărie“. În primul rând, „merele superbe“ 
arată ca „pietrele frumoase“ aflate pe masa din bucătărie, iar în al doilea 
rând, sunt comestibile (cf. mărul Evei). Iată ceva pentru frate, acesta pri‑
mește mere. Reținem următoarele: în prima parte a visului, pacientei îi este 
distrusă o dorință sexuală, iar în partea a doua, cu greu mai poate fi vorba 
numai despre mama, iar elementul sexual trebuie să intre cumva în joc. 
Reproduc acum și ideile spontane despre „mere“: „M‑am gândit la merele 
pe care le‑am văzut ieri într‑un magazin de fructe meridionale. Am fost 
acolo cu doamna doctor.“ Așadar, ea a fost acolo cu soția mea, ăsta ar fi un 
indiciu. Dar aici, analiza se poticnește și nu poate fi dusă mai departe. De 
aceea, încep cu fratele: „Era fratele meu care locuiește în Italia, el m‑a invitat 
deseori să fac cândva o călătorie în Italia și să‑l vizitez.“

Să ne amintim acum reacția 25 (testul VI):
Călătorie. Pacienta a presupus acolo: „o frumoasă călătorie în Italia — 

călătorie de nuntă.“ Fratele n‑ar fi avut, ce‑i drept, nimic din toate astea și 
totuși merele îi sunt destinate și lui. Aici m‑aș mai referi la un scurt vis pe 
care pacienta l‑a avut chiar la începutul tratamentului. A visat că eu intru în 
camera ei, iar ea îmi spune că, din păcate, nucile nu se pot culege încă, dar că 
are în casă un coş plin cu nuci. În acest vis, pacienta îmi oferă fructe și nuci. 
Nucile sunt tari ca pietrele, trebuie să le spargi, ca să le poți mânca. Ne 
amintim de „pietrele frumoase“ și de „merele superbe“, destinate acum 
fratelui. Ceea ce îmi promitea la început așteptarea ei erotică primește acum 
fratele, după ce ea și‑a întors fața de la mine.

Cred că aici devine limpede faptul că de fratele ei ține ceva care depă‑
șește o relație între frate și soră. Semnificația fratelui pentru soră devine 
suspectă (cf. a săruta — sărut de soră) și nu ne putem reține bănuiala că aici 
e ceva, căutat de multă vreme, care ar explica multe, dacă ar fi cunoscut 
exact.24 Vreo aventură puerilă din perioada prepubertății, când fratele  

24 Aici trebuie să amintim și faptul că în visul camerei ocupate se spunea: „Stai, e 
interzis!“ Poate că termenul meu s‑a fixat atât de bine deoarece a trezit un 
complex și a exprimat ceva care e de mare importanță pentru pacientă (com‑
plexul menționat aici este admis ca existent!).
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a jucat un rol impresionant, pare să fie aici fundamentală, o traumă freudi‑
ană. Secretul este bine apărat însă, iar analiza nu ajunge nicăieri.

Pacientei i‑am împărtășit doar într‑un mod foarte superficial 
conținutul analizei, fiindcă am evitat să fac oarece aluzii de natură 
sexuală. Astfel am vrut să împiedic faptul ca, odată clarificat 
simbolismul, visul imediat următor să devină și mai ascuns. Evoluția 
lăuntrică a pacientei sugerată în acest vis, adică întoarcerea feței de 
la autor, abandonarea punctului său de vedere, invalidarea sfaturilor 
și învățăturilor lui, s‑a manifestat (cu excepția unei înrăutățiri obiec‑
tive) într‑o împrejurare semnificativă, aceea că pacienta a reînceput 
acum să viseze foc și sânge, „auzind în fiecare noapte cornul care 
suna alarma de incendiu.“

Momentul externării se apropia tot mai mult, iar eu speram 
într‑un vis decisiv, însă pacienta nu‑și mai amintea visele (în afara 
celor cu incendii), exceptând un singur fragment, mic și nesemnifi‑
cativ. În dimineața externării am întrebat‑o, ca de obicei, dacă a mai 
visat ceva. Ea a răspuns afirmativ, dar a adăugat numaidecât: „Însă 
știu deja ce înseamnă visul, mi‑am dat seama imediat. Dar nu vă voi 
povesti; este ceva din trecut, poate că voi povesti doar mamei.“ Toate 
rugămințile mele au rămas fără rezultat; ea a insistat: e ceva ce nu 
poate fi povestit decât mamei. În încheiere, i‑am spus că este, deci, o 
poveste sexuală foarte neplăcută! Pacienta n‑a dat niciun răspuns, ci 
s‑a uitat pe fereastră. Mai mult nu puteam îndrăzni.

Așa se face că, din păcate, analiza noastră onirică și analiza bolii 
în genere au rămas incomplete în acest punct ce pare a fi însă strict 
delimitat.

Rezumatul analizelor onirice

Deși niciuna dintre analize n‑a ajuns să fie completă, așa cum era 
de dorit, de fapt, și deși în special ultima s‑a întrerupt într‑un 
moment important, am obținut totuși o serie de indicii prețioase.  
În primul rând, vedem că visele confirmă pe deplin complexul 
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dezvăluit de testele asociațiilor. Asociațiile ne indică un complex 
sexual intens, iar visele nu tratează altceva decât tema împerecherii, 
ca să spunem așa. De aici ne dăm seama că aceleași complexe care 
constelează asociațiile din starea de veghe constelează și visele. 
Aceleași blocaje ce apar în experimentul asociațiilor le întâlnim și în 
analiza viselor. Pe baza analizei imaginilor onirice s‑au lămurit 
complexul sexual, transferul său asupra autorului, dezamăgirea 
pacientei și retragerea ei către mamă, iar odată cu aceasta, reluarea 
unei misterioase relații din adolescență cu un frate. Următorul 
capitol va arăta complexul sexual manifestat în simptomul isteric și 
în desfășurarea bolii.

III. Simptomul isteric

Acum nu mai rămâne decât să aplicăm cunoștințele dobândite în 
cele două capitole precedente despre forma și conținutul complexului 
sexual asupra simptomelor bolii. Începem cu „coreea“.

Conform anamnezei oferite de pacientă, coreea a început pur și 
simplu dintr‑odată, din motive necunoscute. Toate întrebările pri‑
vitoare la motive au primit răspunsuri negative și se pare că este 
imposibil să ajungem la o cauză, deoarece pacienta însăși n‑o cu‑
noaște. Dar cunoaștem deja prea bine împotrivirile pe care le întâm‑
pină reproducerea asocierilor legate de reprezentările complexului. 
Persoanele isterice dispun de materialul lor psihic numai în măsura 
în care este vorba despre reprezentări indiferente; unde este însă în 
joc un complex, ele sunt neputincioase. Complexul nu mai face parte, 
în totalitate, din ierarhia reprezentărilor conștiente de sine; grație 
accentului său afectiv puternic, complexul este mai mult sau mai 
puțin autonom (ca, de altfel, orice afect puternic) și forțează asociația 
s‑o apuce în direcția lui, chiar dacă complexul Eului se străduiește să 
gândească și să acționeze în propria‑i direcție. Din acest motiv nu 
putem reproduce lucrurile „intime“ cu siguranța și liniștea cu care 
reproducem ceva obiectiv. Obsesia tăinuirii lucrurilor „intime“ 
poate ajunge aproape până la imposibilitatea reproducerii, după cum 
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am văzut în cazul prezentat în cel de‑al cincilea studiu din acest 
volum. Așadar, dacă vrem informații despre lucrurile „intime“, 
respectiv despre complex într‑un caz de isterie, ajungem la ele numai 
pe căi ocolite. Freud a transformat acest ocol într‑o metodă: este 
vorba despre psihanaliză. Aplicând‑o, eliberăm la început niște 
reprezentări‑ecran generale, aflate în oarece relații asociative 
(deseori, simbolice) cu ideile complexului, și astfel ne apropiem 
treptat de complex din perspective diverse. În fond, metoda este 
aceeași pe care un examinator priceput o folosește în cazul unui 
candidat intimidat. Candidatul nu poate răspunde la o întrebare 
specială și directă, este prea tulburat; drept urmare, examinatorul îi 
cere să răspundă mai întâi la o serie de întrebări ușoare, absolut 
generale, al căror accent afectiv nu este atât de mare, și astfel, răs‑
punsul dorit vine apoi chiar de la sine. Or, dacă o întreb pe pacientă 
direct despre cauzele coreei de care suferă, nu scot nimic de la ea; de 
aceea, îi cer să‑mi răspundă mai întâi la niște întrebări secundare 
neinsidioase și așa aflu următoarele:

Îi plăcea să meargă la școală, îi plăceau și profesorii. E‑adevărat, nu se 
ducea la toate orele cu aceeași plăcere, dar nici nu‑și poate aminti că nu‑i 
plăcea deloc să meargă la anumite ore sau că anumiți profesori nu‑i plăceau 
în mod deosebit. Nu‑i plăcea ora de caligrafie, la asta chiar nu‑i plăcea să 
meargă. La ora de caligrafie (în clasa a doua) a și început să‑i zvâcnească 
pentru prima oară mâna dreaptă. Pe urmă, contracțiile s‑au intensificat 
treptat, astfel încât n‑a mai putut să scrie. Așa că a fost nevoită să lipsească 
de la ora de caligrafie. Apoi au început contracțiile și în piciorul drept; în 
consecință, în scurt timp, ea n‑a mai putut merge la școală. Așa s‑a instalat 
treptat coreea. Ea își amintește și faptul că a trebuit să plângă mereu „în‑
grozitor“ și îi era teamă să meargă pe stradă ori de câte ori ploua; drept 
urmare, adesea lipsea de la școală și din acest motiv. Coreea ba se agrava, 
ba se atenua, astfel încât pacienta când putea merge la școală, când lipsea. 
La 12 ani, boala a devenit însă atât de violentă încât pacienta s‑a văzut 
nevoită să renunțe total la școală.
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Cred că din această povestire reiese cu claritate faptul că pacienta 
a fost un copil extrem de răsfățat, care profita de fiecare ocazie, ca să 
lipsească de la școală: pentru a sări peste ora de caligrafie, pe care o 
ura, contracțiile brațului surveneau în momentul oportun; până la 
urmă, ele au avut chiar rolul de a o împiedica total să frecventeze 
școala. Acum, pacienta recunoaște și faptul că pe vremea aceea ar fi 
putut ține în frâu contracțiile, dacă și‑ar fi dat osteneala. I‑a convenit 
însă să fie bolnavă. Îndeosebi la începutul analizei mi se pare instruc‑
tivă nesiguranța cu care pacienta vorbește despre accentele afective 
ale amintirilor din anii ei de școală. Mai întâi pare să‑i fi plăcut să 
meargă la școală, apoi vin expresii ce ne dau sentimentul că lucrurile 
n‑au stat totuși chiar așa, iar pe urmă apare exact opusul, care cores‑
punde, de altfel, stării de fapt. În realitate, acest mod de expunere 
inconsecvent constituie o metodă în cazul pacientei. (Cf. analizele 
anterioare.) Nimic nu pledează pentru faptul că pacienta ar fi con‑
știentă pe moment de inconsecvențele respective; dimpotrivă, lasă 
impresia că de fiecare dată crede în ceea ce spune. Complexul școlii, 
acest cunoscut fenomen, prezent la toți copiii astenici, duce aici la 
constituirea unui simptom isteric. Bineînțeles, existența unui auto‑
matism reprezintă un locus minoris resistentiae adecvat, pornind de 
la care se pot dezvolta și alte automatisme, dacă situația o cere.

A doua zi după această analiză, accentele afective se schimbaseră din 
nou. Pacienta a afirmat: nu poate spune că nu‑i plăcea să se ducă la școală, 
mergea cu mare plăcere. Școala nu i‑a produs niciodată o impresie deo‑
sebită. Alte evenimente au preocupat‑o mult mai mult; de pildă, când o 
profesoară a certat‑o vehement. Așadar, avem și aici aceeași nesiguranță și 
inconsecvență.

La 12 ani s‑a agravat coreea. Potrivit analizei, al doisprezecelea 
an pare a fi și anul din care provine amintirea visului sexual cu pisici. 
La 12 ani, la multe fete devin clare primele senzații ale pubertății și 
începe interesul pentru secretele sexuale. Pentru pacientă însă, al 
doisprezecelea an mai are o semnificație. I‑am cerut pacientei să facă 
asocieri în marginea complexului mamei; rezultatul a fost următorul:
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Atunci i‑au venit în minte o mulțime de lucruri… (după o pauză 
lungă)… și mama este bolnavă, dar e‑atât de mulțumită și voioasă. De‑ar 
putea fi și ea la fel! Mama a spus mereu că osteomalacia ei provine de la 
măritiș. Însă ea s‑a îmbolnăvit cu 28 de ani în urmă, acum boala s‑ar putea 
vindeca, zic medicii.

Această observație mi‑a prilejuit o întrebare: „Are acest lucru are vreo 
sem nificație pentru dvs.?“ Niciuna, nici nu‑și poate imagina ce ar însemna 
asta pentru ea… nu s‑a gândit niciodată la așa ceva. I‑am replicat că e totuși 
posibil să fi moștenit o asemenea predispoziție pentru boală. Nu s‑a temut 
niciodată de una ca asta și s‑ar fi măritat totuși. Remarc că o temere de acest 
tip poate să fi apărut la ea în timpul primei menstruații. „E imposibil, 
fiindcă mama mi‑a spus cu mult înainte, când aveam 12 ani, că n‑am voie 
să mă căsătoresc pentru că, altminteri, voi face aceeași boală.“

Deducem din această observație că la 12 ani au avut loc discuții 
foarte semnificative din punct de vedere sexual, care trebuie să fi 
produs o impresie puternică asupra fantasmei pacientei, dacă ne 
luăm după forța cu care ea se împotrivește să clarificăm acest aspect. 
În orice caz, la 12 ani descoperim una dintre primele componente 
ale complexului sexual. Astfel, prima menstruație găsește două com‑
plexe deja existente, unul însoțit de un automatism complet dez‑
voltat, iar celălalt asociat cu senzații sexuale. Transformarea acestei 
experiențe decisive într‑un simptom isteric a fost posibilă, deci, dar 
nu și necesară, deoarece imposibilitatea de a se căsători nu pare 
suficientă pentru a conduce aici. Mai trebuie să existe un eveniment 
ce a pregătit drumul spre refularea complexului sexual, așadar un 
eveniment sexual din copilărie. Aici și‑ar găsi locul trauma sexuală 
pe care par s‑o sugereze visele.

Odată cu menstruația, începe o nouă formă de existență, cea 
sexuală. De aceea, nu‑i de mirare să vedem cum complexul școlii 
este înlocuit de complexul sexual, dar asta numai în aparență; după 
cum am constatat, el continuă să existe la nivelul asociațiilor și 
constituie o rană încă necicatrizată, întreținută mai ales de remușcări. 
Faptul că, potențial, complexul școlii, altfel spus „coreea“, există încă 
este vădit în felul următor: pacienta a avut cândva o zi deosebit de 
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proastă. Ea a descris senzația de fierbințeală ca fiind insuportabilă; 
în timp ce vorbea, brațul drept îi zvâcnea uneori puternic; apoi,  
și stângul. Am făcut‑o atentă la aceste mișcări; atunci a început să 
zvâcnească ușor și din picioare și a spus: „Doar cu greu mă pot 
stăpâni să nu lovesc iarăși în jur, ca mai‑nainte, asta mi‑ar face cea 
mai mare plăcere!“ Se vede, așadar, că într‑un moment când energia 
e absolut la pământ, vechile automatisme sunt pregătite să reizbuc‑
nească. (O confirmare a teoriei lui Janet, potrivit căreia orice abaisse
ment du niveau mental este însoțit de o licărire a automatismelor.) 
Prima menstruație prilejuiește apariția neplăcerilor actuale: senzația 
de fierbințeală în cap și în gât, senzația că îi vine tot sângele în cap, 
sângele fierbinte la 40 de grade. Mâinile, picioarele și corpul sunt 
reci. Aici întâlnim niște procese ideatice obsesionale: pacienta tre‑
buie să‑și reprezinte permanent că‑i curge sânge din nas, din toate 
orificiile capului, să‑și imagineze că acele cheaguri de sânge elimi‑
nate la prima menstruație se află în cap; își dorește mereu să elimine 
din cap la un moment dat un lighean plin de sânge.

Acest complex ciudat de simptome se referă neîndoielnic la men‑
struație: nu este altceva decât „o deplasare de jos în sus“ (Freud). 
Mecanismul deplasării există la pacientă; noi l‑am descoperit deja 
cu ocazia analizei viselor într‑un mod care nu prea mai lasă loc de 
interpretări. Fierbințeala (în vis: sânge și foc) poate fi fierbințeala 
sexuală, care apare în timpul menstruației. De multe luni menstruația 
a încetat, după ce anterior fusese destul de neregulată; la asta se 
adaugă un meteorism evident și o poziție a corpului care‑i face și 
mai proeminent abdomenul. Pentru Freud, acestea sunt simptomele 
ideale ale gravidității. În acest sens pledează experiența psihologică: 
atunci când este vorba despre complexul „așteptărilor“ erotice la o 
tânără fată, copilul joacă un rol clar în asociații și în vise.25 În aso‑
ciațiile pacientei noastre, chiar așa s‑a întâmplat, după cum ne vom 
aminti. În plus, graviditatea are pentru pacientă semnificația riscului 
de a suferi de osteomalacie, semnificație ce trebuie refulată în mod 

25 Cf., de exemplu, fanteziile de somnambul ale cazului pe care l‑am publicat în 
scrierea mea Despre psihologia şi patologia aşanumitelor fenomene oculte.
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cu totul deosebit. Nu pot aduce totuși o dovadă concretă în favoarea 
concepției lui Freud.

De refularea senzațiilor sexuale depind, probabil, și următoarele 
acțiuni simptomatice:

1.  caută permanent să se răcorească;
2.  se spală cu apă rece;
3.  are aversiune față de carne, sub orice formă;
4.  nu poate sta jos;
5.  preferă să facă gimnastică în cameră, în condițiile în care, altminteri, 

se teme de preocupările care presupun efort fizic.

Aceste acțiuni simptomatice corespund exact prescripțiilor 
igienice popularizate în scopul combaterii stărilor de excitație 
sexuală.

O dovadă concretă în favoarea refulării senzațiilor sexuale este 
evitarea consecventă și obstinată a tuturor întrebărilor pe teme 
sexuale. De îndată ce examinarea menționează ceva de natură se‑
xuală, totul se termină și de cele mai multe ori nu mai putem depăși 
împotrivirea pacientei. Punând în scop teoretic o serie de întrebări, 
m‑am convins că pacienta avea informații foarte precise despre toate 
realitățile sexuale, dar era incapabilă să‑mi declare de unde știa toate 
acestea și nega cu încăpățânare că ar fi citit vreodată sau ar fi auzit 
de la cineva ceva despre ele. Le știa pur și simplu. Abia către sfâr‑
șitul tratamentului, pacienta a mărturisit în cursul analizei, după 
lungi blocaje, că odată, pe când avea 12 ani, a instruit‑o o prietenă. 
Și de aici reiese cât de puternice sunt blocajele care protejează se‑
cretul sexual.

Aici nu trebuie să mai insist asupra viziunilor, ele și‑au găsit deja 
explicația când am analizat visele.

Ameliorarea a fost greoaie, cu mai multe recăderi. Energia s‑a îm‑
bunătățit vizibil, astfel încât capacitatea de efort a pacientei s‑a extins 
treptat până la 4–5 după‑amiaza. (Anterior, ea dispărea încă de la  
10 dimineața.) Ea a putut să citească din nou asiduu și să lucreze de 
mână. Senzația de fierbințeală a rămas însă, numai că intensitatea ei 
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părea să se fi diminuat, iar din a treia lună de tratament, pacienta a 
început să nu mai vorbească față de mine despre asta, ci s‑a mirat 
doar în legătură cu faptul că în ultimul timp are depresii atât de 
frecvente a căror cauză nu și‑o poate explica. (Altădată, când simțea 
ceva neplăcut, ea nu‑și trăda niciodată depresia, ci se plângea de 
intensificarea senzației de fierbințeală!) Ca‑ntotdeauna însă, paci‑
enta i‑a vorbit doctoriței ce mă asistă despre această senzație. Dar 
după visul cu masa din sufragerie, când am lămurit‑o în privința 
relației dintre noi, a revenit numaidecât, față de mine, la terminologia 
mai veche; în vis a auzit cornul care suna alarma de incendiu și de 
mai multe ori, îndeosebi în ultima săptămână a șederii ei aici, a re‑
apărut și omul negru, care dispăruse după prima lui analizare. Cum 
s‑ar explica această recădere reiese din analizele viselor: pacienta n‑a 
putut divulga secretul ei intim, iar compromisul sexual cu mine 
eșuase (în mod evident, n‑a reușit să găsească la mine nimic altceva 
în afară de elementul sexual, atât de prețios pentru pacientă, încât ar 
fi ajutat‑o să abandoneze rolul bolii). Fiindcă nu s‑a putut desprinde 
de secretul ei, s‑a văzut nevoită să rămână la afirmarea refulantă a 
senzației de fierbințeală, și astfel a ajuns și să reia simptomele ei mai 
vechi, precum și terminologia aferentă, prilej cu care a dezmințit în 
mod demonstrativ explicațiile mele; căci nu și‑a permis să mărtu‑
risească faptul că aveam dreptate, ceea ce ar fi pus sub semnul între‑
bării autenticitatea bolii ei.

La vreo lună de la externare mi‑a scris medicul ei de familie că 
ea se simte la fel de rău ca mai‑nainte și că acum spune vorbe de 
ocară despre spital și medic, sugerând că medicul n‑a căutat decât 
ocazii să poarte cu ea discuții primejdioase din punct de vedere 
moral. Astfel, personalitatea bolnavă (complexul sexual) se barica‑
dează îndărătul unor măsuri de apărare agresive și discreditează 
personalitatea morală a medicului cât se poate de mult, pentru a com‑
bate astfel cunoștințele procurate de partea normală a psihicului ei. 
În acest mod, automatismul bolii își croiește drum către o evoluție 
nestânjenită, fiindcă orice complex are pornirea de a se dezvolta  
fără limite.
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Rezumat

Complexul dezvăluit la nivelul asociațiilor constituie rădăcina 
viselor și a simptomelor isterice.

Perturbările provocate de complex în cadrul experimentului 
asociațiilor nu sunt altceva decât împotrivirile descrise în psihanaliza 
lui Freud.

Mecanismele de refulare sunt aceleași atât în cazul experimentului 
asociațiilor, cât și în cazul visului și al simptomului isteric.

În condițiile isteriei, complexul are o autonomie anormală și 
tinde să aibă o existență activă aparte, care reduce progresiv și 
înlocuiește forța constelatoare a complexului Eului. Astfel se naște 
treptat o nouă personalitate bolnavă, ale cărei înclinații, judecăți și 
decizii sunt direcționate exclusiv de voința bolii. Partea normală  
a Eului este absorbită de cea de‑a doua personalitate și e constrânsă 
să intre în rolul unui complex secundar (dominat).

Tratarea adecvată a isteriei trebuie să tindă, deci, să fortifice 
partea normală a Eului, cea mai oportună în acest sens fiind intro‑
ducerea unui nou complex, care desprinde Eul de dominația com‑
plexului bolii.
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VIII. 
SEMNIFICAȚIA PSIHOPATOLOGICĂ 
A EXPERIMENTULUI ASOCIAȚIILOR*

Prelegere publică inaugurală ținută de C.G. Jung ca docent  
la Universitatea din Zürich în 21 octombrie 1905

Deși temele psihologiei din zilele noastre îi interesează pe ne‑
psihologi mai mult decât în urmă cu câteva decenii, tinerețea psiho‑
logiei experimentale a făcut totuși ca în domeniul ei să se clarifice 
încă puține lucruri, iar în privința multora divergențele de opinii  
să fie mari. La această situație a contribuit în bună măsură faptul că 
psihologia continuă să fie ceva intermediar, de vreme ce, în multe 
locuri, psihologia experimentală duce un trai modest, în umbra 
psiho logiei filosofice. Natura dogmatică a celei din urmă poartă vina 
multiplelor neînțelegeri dintre cele două tipuri de psihologi. Unii vor 
să facă din psihologie o credință, ceilalți - o știință a naturii. Bineîn‑
țeles, aceste tendințe complet divergente sunt incompatibile și  
se obstrucționează reciproc. O impresie foarte neplăcută produce 
această contradicție în domeniul terminologiei. Aceleași noțiuni și 
cuvinte nu înseamnă deloc același lucru la doi autori diferiți. Câtă 
vreme e vorba despre dogme și axiome, care‑și datorează existența 
unui petitio principii, nu putem spera în clarificări, deoarece se știe 
că orice dogmă reclamă o anumită obscuritate. De aceea, așteptăm 
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salvarea din partea psihologiei experimentale, care, deși se află încă 
la începuturi, poate privi totuși înapoi la rezultatele muncii sale, ca 
la o recoltă bogată deja.

De aceleași contradicții a avut de suferit decenii de‑a rândul psiho‑
patologia. Mai întâi, ea a fost silită să se elibereze de anexele filoso‑
fice; apoi a fost subjugată de niște reprezentări anatomice care mai 
sălășluiesc și astăzi în mintea multora și nu sunt altceva decât niște 
schematizări grosolane. Abia în ultima perioadă avem și începuturile 
unei psihopatologii experimentale, eliberate de reziduurile proce‑
sului ei evolutiv. Noi, psihiatrii, îi datorăm această realizare în primul 
rând cunoscutului psihiatru Kraepelin, discipolul lui Wilhelm 
Wundt. În al doilea rând, îi suntem recunoscători în această privință 
psihiatrului Sommer. Kraepelin a preluat din școala lui Wundt o 
serie de idei fundamentale și de metode prin care a căutat să nete‑
zească drumul pentru teoria experimentală a sufletului bolnav. Sub 
conducerea sa a apărut un mare număr de lucrări valoroase1, care 
vor rămâne pentru mulți ani de‑acum încolo o comoară de idei 
incitante și de metode prețioase, chiar dacă rezultatele unor lucrări 
sunt îndoielnice sau au, cel puțin deocamdată, o valoare pur 
academică. Temele esențiale ale direcției de cercetare inițiate de 
Kraepelin sunt capacitatea de efort intelectual, influența oboselii, 
a substanțelor medicamentoase și a alcoolului asupra funcțiilor 
psihice simple, oboseala și recreerea, capacitatea de percepere etc.

În aceste investigații este vorba în special despre expunerea expe‑
rimentală a diverselor influențe asupra sufletului omului normal. 
Dar ceea ce face ca lucrările lui Kraepelin să fie deosebit de valo‑
roase pentru noi, psihiatrii, sunt diferitele perspective deschise în 
domeniul psihopatologiei.

Exceptând lucrările despre oboseală, scrierile lui Aschaffen‑
burg referitoare la asociații2 sunt deosebit de importante în sen‑
sul arătat.

Înainte de a aprofunda conținutul scrierilor lui Aschaffenburg, 
trebuie să dezbatem câteva chestiuni de natură generală.
1 Psychologische Arbeiten (începând din 1896).
2 Experimentelle Studien über Associationen.
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Faptul că fluxul reprezentărilor sau al ideilor noastre nu se 
desfășoară complet anarhic îl știau deja anticii; de aceea, găsim la 
chiar Platon și Aristotel3 sugestii despre legile asociațiilor, a căror 
valabilitate este recunoscută și astăzi. Legile simultaneității, ale suc‑
cesiunii, ale similitudinii și ale contrastului constituie totodată funda‑
mentele legilor asociațiilor, formulate de Wundt. Oriunde în natură 
este ceva care se desfășoară legic, putem aplica experimentul. Așadar, 
putem face experimente și cu activitatea asociativă, oricât de com‑
plicat și de puțin inteligibil e procesul respectiv. După primele experi‑
mente efectuate pe dibuite de Galton4, școala lui Wundt a întreprins 
pentru întâia oară cercetări sistematice5 asupra asociațiilor. Orga‑
nizarea experimentului este extraordinar de simplă: experimentatorul 
rostește un cuvânt în fața subiectului, iar subiectul declară ce i‑a venit 
mai întâi în minte în legătură cu acel cuvânt‑stimul. Deci, experi‑
mentul este asemănător cu orice alt experiment din fiziologie, când 
aplicăm un stimul adecvat pe un organism supus experimentului, 
când folosim, de pildă, stimuli electrici în diverse locuri ale siste mu‑
lui nervos, stimuli luminoși pentru ochi sau acustici pentru urechi. 
Astfel, prin cuvântul‑stimul recurgem la un stimul psihic pentru 
organul psihic. Introducem în conștiința subiectului o reprezentare 
și îi cerem acestuia să ne declare ce altă reprezentare a fost declanșată 
de prima în creierul lui. În acest mod putem obține în scurt timp  
un mare număr de asociații între reprezentări. Pe baza materialului 
obținut putem constata, comparând cu alți subiecți, că stimulul, 
adică un anumit stimul, declanșează de cele mai multe ori o anumită 
reacție. În acest mod avem la îndemână modalitatea de investigație 
a „legității asociațiilor de idei“. „Legitatea asociațiilor de idei“! Asta 
sună foarte academic și nicio persoană de formație filosofică nu va 
ezita să admită posibilitatea unor asemenea legi. Dar o lege include 
întotdeauna o necesitate. Aplicată în cadrul experimentului, ea sună 

3 O carte care oferă o excelentă orientare asupra întregii probleme este L'Asso
ciation des idées de Claparède.

4 Psychometric Experiments.
5 Trautscholdt, Experimentelle Untersuchungen über die Association der 

Vorstellungen. 
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astfel: reprezentarea‑stimul provoacă în mod necesar asociația, adică 
o anumită asociație. Cu aceasta, experimentul ar dobândi caracterul 
a ceva inexorabil, inevitabil din punct de vedere cauzal. Subiectul nu 
poate proceda altfel, el trebuie să asocieze unui anumit stimul repre‑
zentarea aferentă, așa cum sistemul nervos, excitat în același punct 
ceteris paribus, trebuie să contracte mereu același mușchi. Dacă recu‑
noaștem necesitatea legilor asociațiilor, trebuie să spunem că subiec‑
tul se abandonează total experimentului, fiindcă va avea în mod 
necesar acea idee care este asociată cuvântului‑stimul. In nuce, aceasta 
ar însemna determinația voinței. Însă nu toți vor dori să accepte 
acest determinism. Mai există în zilele noastre o mulțime de oameni 
instruiți care, din idealism sau din alte motive, cred în libertatea voin‑
ței. Ei trebuie să conteste în mod consecvent necesitatea legii aso‑
ciațiilor, iar odată cu aceasta, să descompună conexiunea fluxului de 
idei în pure contingențe. Ei trebuie să afirme că experimentul arătat 
rămâne la discreția celui mai nestăpânit arbitrariu, că oricine poate 
nu numai să spună, ci și să gândească orice vrea, că poate alege dintre 
sute de idei spontane când una, când alta, după cum îi place sau după 
dispoziția de moment, că nu este obligat să gândească în funcție de 
similitudine sau simultaneitate etc. Aceste obiecții sunt obișnuite. 
Aceleași obiecții la adresa determinismului pot fi auzite și din partea 
unor oameni absolut serioși. Ei susțin cu toată seriozitatea că omul 
este capabil să facă alegerea potrivită între diverse motive ale voinței, 
înaintea actului de voință. Oare alege omul chiar și între motivele 
motivelor și între bunicii și străbunicii motivelor? Și ce face el cu mo‑
tivele pe care nu le conștientizează?6 Sau poate că motivele apar din 
lumea transcendentală, ca un act de creație neinteligibil? Dar dacă 
omul ar vrea să aleagă între motivele voinței sale, ar trebui ca înain‑
tea fiecărei mișcări a mâinii să petreacă mai întâi câțiva ani, cu scopul 
de a urmări întreaga serie de motive anterioare și de a reflecta la ele, 
coborând până în negura copilăriei, și tot n‑ar termina niciodată cu 
acestea. În alegerea motivelor sale, ar fi dependent în permanență  
de rezultatele tuturor motivelor sau asociațiilor anterioare, dacă este 
6 Posibilitatea unor astfel de motivări a fost demonstrată, de exemplu, de 

existența comenzii posthipnotice.
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să ne exprimăm mai clar. După cum vedeți, obiecțiile bazate pe con‑
tingența evenimentelor psihice pot fi combătute a priori cu ușurință, 
atunci când adversarul nu dorește cu orice preț să creeze dificultăți 
de tip sofistic.

În principiu, trebuie să admitem, deci, fără discuție, că asociația 
este o legătură necesară și legică. Experimentul asociațiilor, lăsat în 
aparență în voia întâmplării absolute, dobândește astfel seriozitatea 
și certitudinea oricărui alt experiment din științele naturii. Conform 
definiției sale, contingentul nu se supune niciunei reguli, pe când 
evenimentul necesar ascultă de reguli. Regula înseamnă o îngrădire, 
o circumscriere a evenimentului, o delimitare ce trebuie să poată fi 
dovedită empiric. Chiar și varietatea posibilităților asociative, apa‑
rent inepuizabilă pentru profani, trebuie să se supună empiric unei 
anumite îngrădiri.

Cu aceasta revenim la experimentele lui Aschaffenburg:
Rezultatele acestor cercetări ne oferă o bună înțelegere a difi cul‑

tăților uriașe întâmpinate în acest impozant domeniu de activitate. 
Cel mai dificil dintre toate lucrurile este tocmai descoperirea regulii. 
Conform căror puncte de vedere trebuie structurată sumedenia uimi‑
toare a miilor de asociații, ca să dobândim fie și numai o impresie 
superficială asupra totalității? Dacă privim nenumăratele reacții 
particulare, aproape că ne pier curajul și încrederea că vom găsi un 
punct de sprijin în acest haos sălbatic. Wilhelm Wundt s‑a ajutat 
de anumite principii logice de clasificare, ce au la bază legile de simul
taneitas și similitudo, moștenite din Antichitate. Astfel s‑au obținut 
cel puțin niște indicii logice, deși nici Wundt, nici vreunul dintre 
discipolii săi nu și‑au imaginat că vor epuiza cu aceasta puzderia reali‑
tății. Aschaffenburg și Kraepelin au construit în continuare pe 
acest fundament. În esență, ei au făcut distincția între asociații in‑
terne și asociații externe. Deci, dacă asociațiile sunau, de exemplu:

om băiat
atac apărare
masă obiect de mobilier
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aveam asociații interne, adică legături în care semnificația sau con‑
ținutul conceptual al cuvintelor constituie elementul care le unește 
în mod esențial.

În schimb, dacă asociațiile sunau:

cuțit buzunar de la pantaloni
apă pește
plantă ghiveci

aveam asociații externe, adică elementul care le unește nu este legă‑
tura datorată sensului intern, semnificației, ci doar coexistenței exteri‑
oare. O formă deosebită a coexistenței exterioare sunt și expresiile, 
care, după cum vă puteți imagina, apar foarte frecvent în cursul aces‑
tui experiment. Ca legături pur lingvistice și, deci, ca asociații externe, 
pot fi percepute, de exemplu, următoarele asociații:

îngăduință a arăta
vorbe dulci a spune
glie a fi lipit
zaruri aruncate

Prin urmare, Aschaffenburg socotește printre asociațiile ex‑
terne toate locuțiunile curente.

În afara asociațiilor interne și a celor externe, mai apare frecvent 
situația în care cuvântul‑stimul rostit generează doar o sonoritate 
similară, ca, de pildă:

a se despărți a călări
cal val
ațipeală ciripeală

acestea sunt așa‑numitele asociații sonore.
În ciuda eforturilor repetate ale diverșilor cercetători, nu am 

reușit până acum să găsim, în principiu, o modalitate de clasificare 
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complet adecvată. De altfel, cea actuală rezolvă multe dintre pro‑
blemele ridicate de cercetarea asociațiilor.

Un predecesor al lui Aschaffenburg în domeniul cercetării 
aso ciațiilor, cunoscutul psiholog Münsterberg7, american acum,  
a crezut că poate demonstra, prin intermediul experimentelor sale, 
existența a trei tipuri intelectuale diferite. Adică a găsit la un număr 
limitat de subiecți unii care recurgeau în reacțiile lor mai ales la supra‑
ordonări, alții la juxtapuneri, iar alții la subordonări. Cu mijloace 
mult mai sigure, Aschaffenburg n‑a găsit însă nimic de acest fel.

Prima speranță de a găsi o regulă restrictivă a fost, așadar, pripită. 
De altminteri, ceva legic nu putea fi descoperit prima vista. Unul 
făcea multe asociații interne, altul o mulțime de asociații externe; 
unul nu făcea deloc asociații sonore, iar altul numeroase asociații de 
acest fel. Nimeni nu știa de unde proveneau aceste diferențe.

Dar Kraepelin și Aschaffenburg au făcut un pas de impor‑
tanță primordială. Ei au modificat dispoziția psihică a subiectului 
într‑un mod cât mai unilateral. Subiecții au fost obosiți în bună 
măsură, iar aceasta s‑a întâmplat în felul următor: după o zi acapa‑
rată de activitatea profesională obișnuită, experimentele asociațiilor 
au fost întreprinse noaptea, la anumite intervale, începând cu ora  
8 seara până în dimineața următoare, la aceeași oră, răstimp în care 
pauzele au fost ocupate cu activitate intelectuală. În timpul nopții, 
subiecții n‑au mâncat deloc.

Prin aceste condiții a fost creată o intensă stare de oboseală.
Acum, asociațiile au arătat un fenomen absolut similar la diverși 

subiecți: numărul asociațiilor interne a scăzut și cel al asociațiilor 
externe a crescut, înmulțindu‑se în special asociațiile sonore; cu alte 
cuvinte, conexiunile semnificațiilor au slăbit tot mai mult, pe măsură 
ce oboseala creștea, și au fost înlocuite de elemente de legătură exte‑
rioare și superficiale. Ne putem exprima și așa: valența asociațiilor 
s‑a diminuat odată cu creșterea oboselii.

Astfel am descoperit o primă regulă importantă, căreia i se su‑
pune activitatea asociativă. Oboseala face să dispară diferențele 
7 Beitäge zur experimentellen Psychologie [Hugo Münsterberg, profesor de psiho‑

logie la Harvard, până la moartea sa în 1916, a fost un adversar al psihanalizei.]
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individuale și constrânge activitatea asociativă să o apuce într‑o 
anumită direcție. În afară de aceasta, Aschaffenburg a mai găsit 
însă la unul dintre subiecții lui, care se îmbolnăvise rău de gripă, o 
modificare similară a asociațiilor. Așadar, și dispoziția cerebrală 
specială, creată de febră, reduce calitatea asociațiilor, producând mai 
ales asociații sonore.

Aceste rezultate precise, care au depășit cu mult tot ce fusese 
reali zat până atunci în domeniul cercetării asociațiilor, i‑au facilitat 
lui Aschaffenburg legătura cu obiectul de investigație al psiho‑
patologiei. Examinarea clinică stabilise încă demult că în cazul unei 
anumite boli psihice, al așa‑zisei manii, predomină o modalitate 
asociativă asemănătoare cu cea pe care a descoperit‑o Aschaffen‑
burg în cazul oboselii; adică întâlnim cu precădere legături super‑
ficiale și asociații sonore. Boala se caracterizează printr‑o dispoziție 
preponderent veselă, prin posibilitatea de distragere și prin excitația 
motoare, manifestată printr‑o permanentă dorință de activitate și de 
mișcare. Dacă analizăm starea de oboseală puternică, putem demon‑
stra cu ușurință că ea conține elemente asemănătoare. De exemplu, 
nu trebuie decât să observăm propria stare la sfârșitul unei plimbări 
obositoare în munți și vom putea demonstra ușor o anumită veselie 
superficială și nejustificată și o excitabilitate motoare, exprimată 
prin numeroase mișcări inutile cu brațele și cu picioarele. Chiar și 
asociațiile sonore pot fi demonstrate cu ușurință prin cunoscutele 
anecdote spuse în cabane și pe crestele munților. Ele țin în special de 
domeniul calamburului ieftin, al glumei bazate pe sonorități par 
excellence. Or, Aschaffenburg credea că elementul comun al aces‑
tor stări este „excitația motoare“, pe care o considera, drept urmare, 
cauza asociațiilor sonore. După părerea mea, el s‑a înșelat însă în 
această privință. La clinica de aici am făcut de mai mulți ani cercetări 
sistematice8 asupra asociațiilor, iar rezultatele pe care le‑am obținut 
ne permit o altă înțelegere a lucrurilor. Dacă înregistrăm o serie mai 
lungă de asociații, de pildă, 200 de asociații succesive la un subiect, 
acesta va găsi în curând că e o treabă plictisitoare și, fără să obosească 

8 Jung și Riklin, Cercetări experimentale… [primul studiu din acest volum]
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în realitate, la sfârșit nu va mai acorda experimentului aceeași atenție 
ca la început. De aceea, când am clasificat asociațiile, am separat 
pri ma sută de cea de‑a doua și am constatat astfel, în toate cazurile 
în care subiecții se plictisiseră, o diminuare clară a asociațiilor inter‑
ne și, în aceeași măsură, o înmulțire a asociațiilor externe și a celor 
sonore. Această observație ne‑a condus la ideea că asociațiile sonore 
nu au drept cauză excitația motoare — deoarece aceasta lipsește în 
cazul unei plictiseli normale —, ci lipsa de atenție. Am putut con‑
firma această părere pe baza numeroaselor experimente în cadrul 
cărora atenția a fost perturbată în mod planificat.9 Înmulțirea aso‑
ciațiilor sonore am mai întâlnit‑o la persoanele a căror capacitate de 
concentrare scăzuse după o emoție puternică, trăită recent, precum 
și în starea de somnolență și în toate cazurile bolnavilor psihic, la 
care atenția s‑a redus. Experimentele făcute de școala lui Kraepelin 
au demonstrat aplatizarea asociațiilor până și în cazul intoxicației 
acute cu alcool. Aschaffenburg a constatat același lucru în cazul 
stărilor febrile. Deci, se poate spune: pe măsură ce atenția scade, 
cresc asociațiile externe și cele sonore.

După cum vă puteți da deja seama din numeroasele ei legături cu 
stările de alterare a dispoziției psihice, această lege a asociațiilor, 
descoperită empiric, are, firește, o mare importanță pentru psiho‑
patologie, când cea mai proeminentă funcție psihică, puterea de con‑
centrare, este realmente paralizată sau perturbată atât de frecvent. În 
anumite cazuri‑limită situate între starea de sănătate și tulburarea 
psihică, experimentul ne‑a făcut deja servicii apreciabile.

Odată cu constatarea că asociațiile aparent nelimitate depind  
în mare măsură de atenție, n‑am epuizat însă cunoașterea regulilor 
restric tive. Prin cercetarea asociațiilor unui număr mai mare de 
persoane instruite și neinstruite am putut constata că persoanele 
neinstruite produc, în medie, mai multe asociații interne decât cele 
instruite.10 Acest fapt aparent paradoxal se explică în felul următor:

9 Op. cit.
10 Am confirmat astfel observația similară a lui Ranschburg. Cf. Ranschburg 

și Bálint, Über quantitative und qualitative Veränderungen geistiger Vorgänge 
im hohen Greisenalter.
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Persoanele instruite sunt obișnuite să umble cu cuvinte în afara 
contextului (studii de gramatică, dicționare etc.). Astfel, când rostim 
un cuvânt în fața unei persoane instruite, acesta nu înseamnă pentru 
ea mai mult decât un simplu cuvânt. În schimb, o persoană nein‑
struită este obișnuită să audă cuvintele numai în context, unde ele 
înseamnă întotdeauna ceva anume. Când pronunțăm un cuvânt în 
fața unei persoane neinstruite, aceasta își construiește de fiecare dată 
și un fel de propoziție. Ea percepe cuvântul rostit ca pe o întrebare: 
așa se face că la persoanele neinstruite întâlnim și o puternică ten‑
dință de a reacționa în propoziții întregi sau sub forma supraordo‑
nării. Astfel, persoana instruită reacționează, de exemplu, la masă cu 
față de masă și la scaun cu piciorul scaunului, în vreme ce persoana 
neinstruită reacționează la masă cu obiect de mobilier și la scaun cu 
de aşezat. Persoana instruită este mai capabilă să se adapteze expe‑
rimentului, pe când persoana neinstruită își dă silința să facă brusc 
altceva cu cuvintele rostite decât este obișnuită în viața de zi cu zi. 
Așa se și face că persoanele neinstruite preferă să raporteze la ele 
adjective, mai ales când par să exprime o judecată sau ceva de acest 
fel; de pildă, cuvântul prost. Deseori, și concentrarea atenției merge 
mână în mână cu înțelegerea diferită a experimentului. De obicei, 
persoanele neinstruite se pot concentra în mod vizibil mai bine de‑
cât persoanele instruite, ceea ce influențează, firește, valența aso‑
ciațiilor. La subiecții profund neinstruiți și debili mintali11, reacțiile 
capătă caracterul definițiilor, care adesea arată destul de emfatic și 
caraghios; de exemplu: a cânta — constă din note şi cărți de cântece 
bisericeşti; a se plimba — când mergem duminica, pe picioarele 
noastre, să bem un păhărel.

La subiecții noștri normali, în jur de 150, care au furnizat un 
material de peste 35 000 de asociații, s‑a vădit faptul că modul în care 
se fac asociațiile nu oferă o diversitate inepuizabilă, ci se concentrează 
asupra câtorva tipuri pe care nu vreau să vi le descriu cu de‑amă‑
nuntul; am ajunge prea departe. Relev un singur tip: există persoane 
care reacționează de la bun început cu un număr extraordinar de 

11 Wehrlin, Über die Assoziationen von Imbezillen und Idioten.
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mare de predicate. Se poate obiecta că această atitudine aparte s‑ar 
putea baza foarte bine numai pe o contingență momentană. Dar am 
putut demonstra că familii întregi fac asociații de același tip, fără ca 
vreun membru să știe de reacțiile celuilalt. Acest fapt pledează pen‑
tru ideea că tipul respectiv nu poate fi întâmplător, ci se bazează pe 
cauze care scapă deocamdată cunoașterii noastre.12

După cum vedeți, nu asociem alegând liber, ci după anumite 
reguli: în funcție de capacitatea noastră momentană de a fi atenți, de 
nivelul nostru de instrucție și de tipul familiei noastre sau de alt 
anturaj personal. Poate că ați remarcat deja că aceste trei reguli cores‑
pund unor importante criterii ale personalității sau cu alte cuvinte: 
personalitatea noastră, pe care, așa cum știm, tocmai noi o cunoaș‑
tem cel mai prost, joacă un rol decisiv în determinarea tipului și 
cauzelor asociațiilor. Asociem așa cum suntem. Sau cum just spunea 
recent psihiatrul Weygandt: „Spune‑mi cum asociezi, ca să‑ți spun 
cine ești“. Aceasta nu este o afirmație goală. Vreau să vă schițez pe 
scurt dovada acestui lucru:

În cadrul experimentului asociațiilor măsurăm cu un cronometru 
timpul care trece de fiecare dată de la anunțarea cuvântului‑stimul 
până la reacție. Intervalul temporal îl numim pur și simplu timp de 
reacție. Nu vreau să vă plictisesc cu enumerarea diverselor valori 
temporale. Confirmarea faptului că valorile oscilează între limite 
foarte largi poate fi suficientă pentru dvs.

Ca și la clasificarea asociațiilor, atunci când judecăm variațiile 
temporale — în aparență, absolut întâmplătoare — am putea fi des‑
curajați la început, deoarece cu greu ne putem închipui a priori că 
tuturor acestor variații le este inerentă o semnificație aparte. Ce‑i 
drept, la o examinare mai atentă vedem deja că asociațiile interne,  
în special reacțiile la cuvintele‑stimul abstracte, necesită în general 
timpi mai lungi decât asociațiile externe. Dar asta va însemna 
puțin — de cele mai multe ori, diferențele se cifrează doar la zecimi 

12 Conform cercetărilor făcute în această clinică și nepublicate încă. [Cf. Jung, 
Constelația familială (al unsprezecelea studiu din acest volum) și Fürst, 
Statistische Untersuchungen über Wortassoziationen und über familiäre Übere
instimmung im Reaktionstypus bei Ungebildeten.]
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de secundă —, pe lângă timpii incomparabili mai mari, pe care‑i 
întâlnim în mod frecvent la asociațiile cele mai simple. Atunci, 
diferențele temporale se pot cifra uneori la 20 sau 30 de secunde, 
fără să ne dăm seama la început de unde provin aceste variații.  
Nici subiecții nu știu de obicei să dea informații concrete asupra 
acestui fapt. Treptat ne obișnuim și cu acest haos. Din cercetările lui 
Ziehen13 și ale lui Mayer și Orth14 știm că mai ales acele asociații 
care trezesc amintiri neplăcute generează un timp lung. Astfel, de 
pildă, un subiect A reacționează la casă cu acoperiş în 0,8''; su‑
biec tul B reacționează la fel, însă are nevoie de 20''. Or, când îl în‑
trebăm pe subiectul B dacă la casă i‑a venit în minte ceva neplăcut, 
el povestește, de exemplu, că i‑a ars recent casa, ceea ce i‑a provocat 
o spaimă uriașă. Subiectul A, care a reacționat în 0,8'', nu are de 
relatat nimic deosebit.

Aici avem, deci, situația în care un accent afectiv de neplăcere  
s‑a asociat cu cuvântul‑stimul, prelungind astfel timpul de reacție. 
Să admitem acum cazul în care subiectul B este o persoană foarte 
instruită, care are capacitatea de a se autoanaliza din punct de vedere 
psihologic, fiind pregătită totodată să sacrifice de dragul științei 
secretele ei cele mai adânci; atunci ne putem opri la fiecare timp de 
reacție prelungit peste medie, spre a întreba ce reminiscență se 
ascunde aici.15 Presupunem în continuare că subiectul este în stare 
să ofere explicația dorită la fiecare timp de reacție lung. După ce am 
prelucrat și am analizat astfel 100 de reacții, constatăm că în multe 
locuri unde avem de‑a face cu timpi de reacție lungi, nu au ieșit mereu 
la iveală reminiscențe noi, ci că o singură reminiscență — de exem‑
plu, casa arsă — a determinat o întreagă serie de timpi de reac ție 
lungi. Această reminiscență se anunță, de exemplu, la cuvin tele‑sti‑
mul: a arde–foc–apă–fereastră–fum–a salva–îngrozitor–roşu etc.

13 Die Ideenassoziation des Kindes.
14 Zur qualitativen Untersuchung der Assoziationen.
15 Firește, există ocazional și timpi de reacție lungi, care sunt determinați de alte 

motive.
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În cazul acestor cuvinte‑stimul diferite, din masa amintirilor a 
fost trezită de fiecare dată o anumită scenă, o anumită imagine. 
Reminiscența constă, așadar, dintr‑un număr mare de reprezentări 
separate, pe care din acest motiv le denumim complex de reprezen‑
tări.16 Coeziunea acestui complex de reprezentări este asigurată de 
un accent afectiv deosebit, și anume de afectul spaimei, ale cărei 
vibrații continuă să se audă încet săptămâni și luni de‑a rândul, 
păstrând vii și proaspete scenele de groază în tot acest timp. Acope‑
rite peste zi de munca desfășurată și de alte interese, aceste vibrații 
se anunță din când în când cu o ușoară și indefinită senzație de dis‑
confort sau cu un vag sentiment de teamă, al cărui motiv nu‑l 
cunoaștem, iar în timpul nopții ele se amestecă încă timp îndelungat 
sub forma mai mult sau mai puțin simbolică a viselor noastre.

Într‑un mod asemănător cu acest complex de amintiri al incen‑
diului se comportă și alte câteva complexe accentuate afectiv: unul 
privește niște pierderi de bani mai însemnate, iar celălalt - relațiile 
de familie cam proaste, poate. Toate aceste trei complexe influențează 
reacțiile în același mod, generează timpi de reacție lungi și provoacă 
alte perturbații certe, pe care nu vi pot enumera acum.

Când etalăm captura noastră psihologică în fața subiectului, el 
mărturisește uimit că prin aceasta noi am expus un inventar formal 
al situației lui psihice actuale. Astfel, aproape tot ce mișcă în prezent 
sufletul subiectului s‑a exprimat prin asociații. În orice caz, au fost 
atinse, în totalitatea lor, cele mai importante complexe de reprezen‑
tări individuale. Subiectul nostru ne mărturisește în continuare că în 
momentul reacției n‑a avut aproape niciodată sentimentul că vreun 
cuvânt‑stimul s‑ar referi la o reminiscență sau alta. Abia când l‑am 
întrebat în legătură cu asta, i‑a venit în minte cum a ajuns în realitate 
la reacția lui. Contrar oricăror așteptări și mai ales așteptărilor pro‑
prii, subiectul s‑a oglindit singur în reacțiile lui, oferind, la drept 
vorbind, un instantaneu psihologic al sufletului său.

Acest fapt semnificativ, a cărui importanță este ușor de ghicit de 
către orice teoretician în domeniul psihologiei, l‑am putut demonstra 
16 „Despre comportamentul timpilor de reacție…“ [al treilea studiu din prezentul 

volum].
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prin sute de investigații separate, până la deplina evidență. Dar este 
unul dintre acele fapte neînvederate, de care se îndoiește neîncrezător 
oricine, câtă vreme nu s‑a convins el însuși de realitatea acestuia, 
grație experimentului.

Odată cu aceasta am descoperit o altă determinație a asociațiilor, 
cea mai importantă din câte mi se pare mie. Pornind de la faptul  
că în cele câteva secunde ale reacției nu alegem ceva la întâmplare, 
ci luăm în mod inconștient un fragment din complexele de amintiri, 
conchidem că reacțiile noastre nu sunt nicidecum rezultatul unei 
alegeri libere, ci sunt prestabilite de complexe, până în cele mai mici 
amănunte. În ansamblu, evenimentele vieții cotidiene nu sunt alt‑
ceva decât experimente ale asociațiilor. Lucrurile din afara noastră 
sunt cuvintele‑stimul, iar noi reacționăm la ele așa cum suntem și 
cum am devenit, și nicicând altfel. Nimeni nu‑și poate schimba firea. 
Acționăm și ne comportăm așa cum vrea trecutul nostru psihologic, 
adică organizarea noastră cerebrală. De aceea, trebuie să ne oglindim 
propria ființă și în experimentul asociațiilor, așa cum o facem și în 
felul nostru particular de a scrie de mână.

Vedeți că în acest lanț bine strâns nu există nicio lacună unde s‑ar 
putea strecura alegerea liberă sau voința liberă. Fără îndoială, puteți 
să mă credeți când spun că această cunoaștere este de mare preț 
pentru cercetarea bolilor mintale.

În cazul majorității bolnavilor psihic e vorba despre extinse 
modificări ale personalității. Prin experimentul asociațiilor ne sunt 
date cel puțin mijloacele de a croi pentru cercetarea experimentală 
un drum până la secretele sufletului bolnav.

Înainte de a trece la această nouă aplicare a experimentului aso‑
ciațiilor, trebuie să mai spunem un cuvânt despre diversele dificultăți 
pe care experimentul le întâmpină deja în cazul oamenilor normali.

Am presupus că subiectul nostru este un om foarte instruit și 
liber din punct de vedere intelectual, capabil să gândească obiectiv 
în legătură cu propriile sentimente. Într‑un asemenea caz, analiza nu 
va fi dificilă. Dar dacă luăm drept subiect o doamnă sensibilă, față 
de care suntem străini, analiza devine semnificativ mai grea. Înainte 
de orice, fiecărui om îi place să păstreze anumite secrete, mai ales de 
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natură sexuală, și nu va dori să le divulge cu niciun preț. Aici, expe‑
rimentatorul care analizează descoperă de la bun început un obstacol 
foarte important, aproape insurmontabil. Apoi, în sprijinul secretului 
vin anumite particularități ale conștiinței umane, care pot îngreuna 
extraordinar de mult analiza. Voi încerca să vă schițez pe scurt aceste 
particularități:

Cu toții am trăit la un moment dat ceva cu adevărat neplăcut, 
care ne‑a urmărit încontinuu, mult timp după aceea. Reacția firească 
la trăirea respectivă a fost că ne‑am dat silința să uităm acel moment 
întunecat și să‑l reprimăm făcând eforturi să nu ne mai gândim la el. 
Iar în final am reușit să nu ne mai gândim la el. Am uitat. În asociații 
însă, momentul respectiv se trădează din nou, iar timpii de reacție 
lungi, pricinuiți de el, arată că vibrațiile afectului său de odinioară 
continuă să existe. La începutul analizei facem ceva eforturi să ne 
amintim de momentul critic; cu cât a fost mai neplăcut, cu atât tre‑
buie să ne concentrăm mai mult. Mai întâi ne vin în minte tot felul 
de alte amintiri, însă până la urmă reapare vechea poveste, iar noi 
simțim din nou, încet, vibrațiile vechiului afect. Dar există persoane, 
și sunt destul de multe, care nu‑și mai pot aduce aminte de momentul 
critic; l‑au uitat. Ele au reprimat atât de puternic ceea ce a fost ne‑
plăcut încât nu mai reușesc să reproducă momentul acela. Incapa‑
citatea de a‑și aminti de acel moment suscită impresia refuzului de 
a‑și aduce aminte de el, subiectul pur și simplu nu se poate mobiliza 
să și‑l amintească.17

Întrebarea noastră nu primește răspuns. Unele experimente 
eșuează în fața acestui obstacol. Totuși, situația nu este disperată. În 
definitiv, subiectul poate fi hipnotizat, iar atunci se vede de ce nu s‑a 
putut concentra. Momentul lui critic este atât de neplăcut încât 
înțelegem numaidecât de ce a refuzat să‑și amintească de el. În ca‑
zurile mai dificile de isterie, incapacitatea de a‑și aminti constituie 
chiar regula.18 În aceste cazuri, complexul este mai puternic decât 

17 Jung, Observații experimentale asupra facultății memoriei [al patrulea studiu 
din acest volum].

18 Despre reacțiile isterice, cf. Riklin, Analytische Untersuchungen der Symptome 
und Assoziationen eines Falles von Hysterie (Lina H.).
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voința conștientă, constrângând subiectul într‑atât încât acesta nu 
mai poate să vrea să‑și aducă aminte. Complexul joacă rolul unei a 
doua personalități, mai puternice, căreia i se subordonează conștiința 
Eului. Aici ni se arată experimental supremația amintirilor accen‑
tuate afectiv, de care suferă atâtea persoane sensibile.

Incapacitatea subiectului de a‑și aminti, sub diversele ei forme, 
constituie principalul obstacol în cursul analizei. Nu mai menționăm 
o serie de vicisitudini mai mici.

Analistului i s‑ar putea reproșa că ar sugera ceva inexistent la 
început în mintea subiectului. În mod categoric însă, sugestiei i se 
atribuie astfel prea multă putere, după opinia mea. Dacă sugestia ar 
fi un pic mai cunoscută și n‑ar mai circula atâtea superstiții în le‑
gătură cu ea, nu s‑ar putea face o asemenea afirmație. Cu ajutorul 
câtor va întrebări orientative nu putem induce subiectului existența 
tuturor acelor evenimente individuale concrete, așa cum întâlnim 
doar realitate. Când subiectul îi permite realmente unui experimen‑
tator inabil să sugereze un eveniment aparent, atunci este vorba 
despre o persoană prin a cărui minte bântuie dinainte tot felul de 
fan tasme. Un psiholog, adică un adevărat cunoscător al sufletului 
uman, nu va cădea însă în această capcană. Cine știe experimentul nu 
se mai teme de dimensiunea necunoscută a sugestiei.

Cât privește acum conținutul complexelor descoperite la subiecții 
noștri normali, i‑am împărțit pe aceștia în două categorii firești, în 
bărbați și femei.

Să luăm mai întâi femeile: complexele lor sunt foarte simple și cel 
mai adesea ușor cognoscibile. În ultimă instanță, complexul femeii 
este în special unul de natură erotică (nu utilizez cuvântul „erotic“ 
în sens medical, ci într‑un sens mai nobil, literar). Întotdeauna este 
vorba despre iubire, până și în cazul doamnelor foarte intelectuale 
în aparență, la care dragostea este exprimată frecvent chiar deosebit 
de intens, dar pur negativ în exterior. Nicio doamnă care gândește 
științific nu‑mi va lua în nume de rău mărturisirea acestui fapt.  
El este la fel de firesc și de incontestabil precum procesele fizice 
legate de sexualitate, a căror existență, deși trecută sub tăcere, nu va 
fi tăgăduită totuși. În cazul femeilor necăsătorite este vorba despre 
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reminiscența unor complexe erotice din trecut sau despre așteptarea 
unor experiențe viitoare. Sub forma unor complexe secundare apar 
foarte frecvent problemele poziției sociale și ale mijloacelor de trai, 
dar de cele mai multe ori, acestea sunt strâns legate de așteptarea 
bărbatului iubit, odată cu a cărui venire se rezolvă și majoritatea 
problemelor sociale ale femeii. În al treilea rând vine situația fami‑
lială nefavorabilă din casa părintească. Femeile căsătorite relevă cu 
precădere complexele gravidității și ale copiilor, apoi relația cu soțul 
și, în sfârșit, din nou dificultățile sociale și grijile gospodăriei. Sur‑
prin zător de des — mai ales în căsniciile nu tocmai potrivite, care 
sunt extrem de frecvente —, vechile complexe erotice joacă un rol 
însemnat; ne gândim la reminiscențele cu iubiți de odinioară sau  
cel puțin cu speranțe de acest fel. De cele mai multe ori este vorba 
despre bărbatul pe care femeia ar fi trebuit să‑l ia, de fapt, și de care 
n‑a avut parte apoi.

În cazul bărbaților, complexul erotic nu se situează nici pe de‑
parte în prim‑plan, ca la femei. El se află, poate, pe același plan cu 
complexul ambiției, al aspirației spre puterea fizică, intelectuală sau 
financiară. Banii joacă, în general, rolul principal. Diferențele dintre 
bărbații căsătoriți și cei celibatari nu sunt mari. În asociațiile lingvis‑
tice ale bărbaților, urmele luptei sociale se manifestă incomparabil 
mai clar decât la femei. Complexele masculine pot fi reduse mai greu 
la o rădăcină comună în raport cu complexele femeilor, unde totul 
converge de obicei spre erotica feminină. Totuși, există și bărbați 
preocupați total de complexul erotic. Dar excepția confirmă regula.

Recent, dl profesor Gross și discipolii săi au accentuat faptul că 
un complex poate avea în vedere și un delict și că prin intermediul 
metodei asociațiilor putem demasca la o adică un delincvent. Sunt 
în desfășurare astfel de experimente de laborator. De curând am avut 
norocul să pot dovedi pentru prima oară cu această metodă vino‑
văția cuiva, care a comis un furt considerabil.19

Aceste rezultate obținute în domeniul normalității le‑am trans‑
ferat în domeniul psihopatologiei, unde am descoperit complexele 
19 Jung, „Despre diagnosticul psihologic al «stării de fapt»“ [studiul XIX din acest 

volum].
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accentuate afectiv, într‑o desfășurare formidabilă, care ajunge până 
la caricatură. Mă refer aici în primul rând la o tulburare psihică, 
probabil cel mai bine reprezentată din punct de vedere statistic: 
isteria. Aici, asociațiile se situează adesea într‑atât sub influența unui 
complex accentuat afectiv, încât celelalte componente ale perso‑
nalității cu greu mai ies la iveală alături de el. Este vorba despre 
aceleași complexe pe care, sub aspectul conținutului, le întâlnim și 
la oamenii normali, numai că intensitatea afectivă este net superioară 
celei specifice acestora din urmă. De regulă, la isterici, timpii sunt 
mai lungi în cazul reacțiilor critice, iar blocajele în calea reamintirii 
sunt mai puternice decât la oamenii normali.

De aici putem deduce în primul rând faptul că sensibilitatea, 
adică excitabilitatea afectivă, este mai mare în cazul isteriei decât la 
oamenii normali. Componenta integratoare a oricărei isterii este 
însă un complex de reprezentări cu cel mai puternic accent afectiv, 
care continuă să reverbereze dintr‑un motiv oarecare, și este insu‑
portabil pentru conștiința bolnavilor; istericul suferă de un afect pe 
care nu l‑a putut depăși. Pentru terapie, cunoașterea acestui lucru 
este, firește, de maximă importanță.

Veți întreba acum care este oare legătura dintre această constatare 
și simptomatologia extraordinar de complicată a isteriei?20 Vreau să 
vă explic concepția noastră pe baza a două exemple simple:

O fată isterică suferă din când în când de o ușoară paralizie a 
brațului stâng. Ea este foarte neliniștită din această cauză și nu știe 
să indice niciun motiv pentru manifestarea în cauză. Din asociații 
reiese că acasă situația familială e proastă și că îi este foarte teamă de 
tată în special. Pe diverse căi ocolite, pe care, din păcate, nu vi le pot 
descrie în detaliu, am reușit s‑o determin pe pacientă să facă urmă‑
toarea mărturisire:

Pacienta se află într‑o relație foarte nefericită cu tatăl ei, care este 
grobian și irascibil. De fiecare dată când el i‑a făcut o nouă scenă,  
a survenit paralizia brațului. Prima oară când s‑a întâmplat, a fost 

20 Privitor la această întrebare, cf. în special lucrările lui Sigmund Freud, căruia 
psihiatria modernă va trebui să‑i fie foarte recunoscătoare pentru clarviziunea 
sa psihologică.
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după o ceartă deosebit de violentă; la finalul acelei confruntări, tatăl 
a apucat‑o de brațul stâng și a gonit‑o din casă.

Așadar, simptomul paraliziei este foarte strâns legat de complexul 
oglindit în asociații. Complexul este situația insuportabilă la care 
pacienta se străduiește să nu se gândească. Ea reușește să se elibereze 
zile sau ore de‑a rândul de permanentul afect neplăcut, dar are în 
schimb simptomul isteric, pe care‑l face răspunzător atunci pentru 
toate indispozițiile.

Un alt caz simplu o privește pe o tânără femeie care suferea 
temporar de abazie, o paralizie a mersului. Asociațiile au scos la 
iveală o situație conjugală nefericită. Dar pacienta n‑a vrut să intre 
în detalii și a negat mai ales orice legătură între abazie și căsnicia ei. 
Ea a explicat abazia printr‑o răceală. În hipnoză însă, chestiunea a 
devenit clară. Accesele de abazie survin de fiecare dată în legătură cu 
brutalitățile soțului. Primul episod a apărut când ea a fost adusă la 
nuntă de bărbatul pe care nu‑l iubea. Atunci n‑a mai putut merge. 
Iar de atunci, abazia a devenit simbolul suferinței ei.

Aceste două exemple simple ar fi suficiente pentru a vă lămuri 
legătura dintre simptomul isteric și complexul accentuat afectiv. Așa‑
dar, în fundalul sufletesc al oricărei isterii găsim o rană veche, care 
încă doare, sau psihologic vorbind: un complex accentuat afectiv.

Experimentele noastre vizând asociațiile au putut demonstra și 
pentru următoarea mare grupă de boli psihice, pentru dementia 
praecox, mecanismul pe care tocmai l‑am prezentat. Și în cazul 
„demenței precoce“ este vorba despre un complex situat în adâncul 
sufletului, complex care, din câte vedem acum, provoacă multe 
dintre simptomele specifice acestei boli, la care se adaugă totuși alte‑
le, absente în cazul isteriei.21

21 Pentru a evita niște analize interminabile într‑o conferință orală, aici m‑am 
exprimat cam apodictic. Dementia praecox este o grupă de boli care, din păcate, 
nu este încă bine delimitată din punct de vedere clinic și ale cărei forme parti‑
culare și tablouri ale stărilor pot arăta destul de diferit. Experimentele noastre 
(nepublicate încă până acum) scot la iveală faptul că simptomele acestei boli 
pot fi explicate, într‑un număr mare de cazuri, ca manifestări ale unui complex. 
[Cf. Despre psihologia Dementiei praecox: o încercare și alte studii în Jung, 
Opere complete, vol. 3, București, Ed. Trei, 2005]
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Din aceste schițe puteți conchide, pe de o parte, cât de fecundă e 
pentru psihopatologie aplicarea experimentului asociațiilor, iar pe 
de altă parte, cât de universală este semnificația complexului accen‑
tuat afectiv.
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IX. 
DESPRE PERTURBĂRILE 

DE REPRODUCERE ÎN 
EXPERIMENTUL ASOCIAȚIILOR*

În ultimul timp, metoda reproducerii asocierilor, pe care am 
introdus‑o în 1905 într‑o scurtă comunicare din Centralblatt für 
Nervenheilkunde und Psychiatrie1, a fost supusă criticii în mai multe 
rânduri (Alfred Gross2, Heilbronner3 și Isserlin4). Din păcate, 
din cauza supraaglomerării cu o altă lucrare, am ajuns să completez 
abia acum, pe baza unor investigații statistice, vechea mea comu‑
nicare, rămasă neterminată. În 1905 am constatat următoarele:

Dacă, după ce terminăm înregistrarea a circa 100 de asociații, îi 
cerem unui subiect să ne mai declare o dată ce a răspuns anterior la 
fiecare cuvânt‑stimul în parte, memoria mai dă greș în unele locuri, 
când primul cuvânt‑reacție fie nu este reprodus deloc, fie este repro‑
dus greșit, fie e deformat, fie este redat după multe tergiversări. 
Analiza asociațiilor reproduse defectuos a scos la iveală faptul că 
majoritatea acestora a fost constelată de „un complex“. Întrucât  
cei mai mulți dintre cercetătorii actuali în această direcție par a fi 

* [Publicat pentru prima dată în Journal für Psychologie und Neurologie, IX/4 
(Leipzig, 1907), pp. 188–197. Apoi în Diagnostische Assoziationsstudien, II, 1906 
(Leipzig, 1909), contribuția IX, pp. 67–76].

1 „Observații experimentale asupra facultății memoriei“ [al patrulea studiu din 
acest volum].

2 Kriminalpsychologische Tatbestandsforschung.
3 Die Grundlagen der psychologischen Tatbestandsdiagnostik.
4 Über Jungs „Psychologie der Dementia praecox“ und die Anwendung Freudscher 

Forschungsmaximen in der Psychopathologie. 
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înclinați să nu‑i confere absolut nicio valoare euristică metodei 
psihanalitice a lui Freud, mi se refuză, din păcate, s‑o apuc pe dru‑
mul cel mai scurt și să confirm principiul de mai sus, comunicând 
rezultatul analizelor. Pentru a elimina atât de temutul element su‑
biectiv al analizei, nu‑mi rămâne altceva de făcut decât să aduc în 
discuție — ca material probator ireproșabil — simptomele obiective 
ale constelației complexului, „caracteristicile complexului“ și rapor‑
tarea lor la reproducerea defectuoasă. Caracteristicile complexului 
le‑am descoperit în mod empiric, prin intermediul analizei, adică 
am constatat că în cazul asociațiilor ce prezentau particularitățile 
respective, intervenise, de regulă, un complex constelator, respectiv 
„perturbator“ deosebit de puternic. Or, dacă acele caracteristici sunt 
cu adevărat semnificative, adică dacă metoda analitică a condus aici 
la un rezultat corect și verificabil, atunci acestea trebuie să se afle în 
relații strânse între ele, în general, adică să întâlnim — cu predilecție 
în cazul anumitor asociații, de pildă — reproduceri defectuoase și 
timpi prea lungi. Dacă nu se întâmplă așa, iar caracteristicele com‑
plexului se dispersează aleatoriu de‑a lungul întregului experiment, 
atunci analiza a dus, bineînțeles, la o concluzie greșită.

În comunicarea mea precedentă am mai menționat următoarele: 
1. Asociațiile reproduse defectuos au câteodată o medie aritmetică 
situată peste media aritmetică generală. 2. Asociațiile defectuoase se 
întâlnesc aparent cu aceeași frecvență în reacția critică și în cea post‑
critică. 3. Uneori există o tendință spre perturbări succesive sau izo‑
late ale reproducerii. 4. Am căutat teoria fenomenului în însușirile 
generale ale complexului. Am relevat atunci mai ales o însușire — 
refularea (Freud) —, fiindcă tocmai aceasta mi s‑a părut că explică 
înainte de toate inhibiția unei reproduceri corecte a asociației 
lingvistice inițiale. Principala însușire a complexului este, în orice 
caz, relativa sa autonomie, care se poate manifesta în special în două 
direcții: accentuarea și stabilitatea superioară la nivelul conștiinței, 
de pe o parte, iar pe de altă parte, refularea, adică împotrivirea la 
reproducere la nivelul inconștientului. Prin urmare, asociațiilor afe‑
rente complexului le lipsește „disponibilitatea“ caracteristică restu‑
lui materialului psihic, mai indiferent. (Nota bene, acest lucru este 
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valabil numai pentru situația în care complexul special este inhibat 
și nu poate ajunge la reproducere. Firește, complexul însuși dispune 
de tot materialul său, chiar într‑o manieră hipermnezică.) Această 
reducere a perturbării de reproducere la o particularitate psihologică 
mai generală pare a constitui o explicație. Bineînțeles, această ipoteză 
nu e valabilă în toate cazurile, deoarece atunci ar trebui să fim mai 
întâi siguri că toate perturbațiile exterioare („contingente“) sunt 
complet excluse; ipoteza mea este valabilă doar pentru majoritatea 
cazurilor, precum și numai pentru majoritatea caracteristicilor com‑
plexului. 5. Complexele care se fac cunoscute în experimentul aso‑
ciațiilor au de cele mai multe ori un accent neplăcut, motiv pentru 
care condiția excepțională în care se află complexul în timpul expe‑
rimentului poate fi definită drept „refulare“.

Este de datoria mea să demonstrez exact fundamentele acestei 
concepții, adică să dovedesc că perturbările de reproducere sunt 
caracteristici ale complexului și, ca urmare, coincid, de regulă, cu 
celelalte caracteristici ale complexului. Metodica acestei demonstrații 
nu este prea simplă, căci trebuie să avem în vedere că perturbarea de 
reproducere, aidoma tuturor celorlalte caracteristici ale complexului, 
nu însoțește în mod necesar complexul și că în afară de aceasta — tot 
precum celelalte caracteristici ale complexului — nu e deloc legată 
exclusiv de reacția critică, ci poate apărea în legătură și cu reacția 
imediat următoare. Cea mai frecventă particularitate a complexului 
o dă timpul de reacție.

Perturbarea de reproducere øi timpul de reacþie

Cea mai la îndemână metodă ar fi să comparăm pur și simplu 
media aritmetică a asociațiilor reproduse defectuos cu media arit‑
metică a tuturor timpilor sau a tuturor celorlalți timpi. Dar această 
metodă ar fi oarecum sigură numai dacă perturbările de reproducere 
ar coincide cu timpii prea lungi. Însă lucrurile nu stau deloc așa; 
situația este mult mai complicată. Apar următoarele cazuri foarte 
diferite:
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1. Reacție critică cu
 timp prea lung

 perturbare de reproducere

2. Reacție critică cu timp prea lung
 Reacție postcritică cu perturbare de reproducere

3. Reacție critică cu perturbare de reproducere
 Reacție postcritică cu timp prea lung

4. Reacție postcritică cu
 timp prea lung

 perturbare de reproducere
5. Perturbare de reproducere într‑o reacție critică și postcritică 
    (serii de perturbări cu două componente)
6. Perturbare de reproducere într‑o reacție critică și în trei sau 
    mai multe reacții succesive (serii de perturbări cu trei sau patru 
    componente)

Metoda trebuie să țină cont de această situație complicată. În  
a patra contribuție din Diagnostische Assoziationsstudien5 am recurs 
la media probabilă pentru a determina noțiunea de timp de reacție 
„prea lung“, având în vedere circumstanța că, de regulă, media arit‑
metică este disproporționat de mare din cauza influenței exagerate 
a timpilor excesiv de lungi, care în mod firesc nu pot fi compensați 
de timpi excesiv de scurți, pentru că timpul de reacție variază neli‑
mitat numai în sus. De aceea, media probabilă oferă, în general, o 
imagine mult îmbunătățită a vitezei medii de reacție. Ceea ce se află 
peste această medie nu poate fi privit, în genere, drept ceva absolut 
normal. Dar media probabilă poate fi folosită numai pentru seriile 
mari de numere; altminteri, ea devine prea imprecisă, fiindcă atunci, 
ea poate fi modificată în mod considerabil de contingențe mărunte. 
Ca atare, pentru seriile numerice mici trebuie să recurgem la media 
aritmetică. Din acest motiv pornesc de la media probabilă a între‑
gului experiment și socotesc mai întâi câți timpi de reacție ai asocia‑
țiilor reproduse defectuos se situează peste media probabilă, câți se 
încadrează în aceasta și câți sunt sub ea. Or, dacă supozițiile mele 
anterioare sunt corecte, ne‑am putea aștepta să găsim majoritatea 
5 „Despre comportamentul timpilor de reacție în experimentul asociațiilor“ [al 

treilea studiu din prezentul volum].
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tulburărilor de reproducere peste media probabilă. Acele perturbări 
de reproducere care se încadrează în media probabilă sau sunt sub 
ea pot fi niște perseverații și, în consecință, se pot succeda imediat 
după un timp mai lung; în aceste cazuri trebuie să verificăm deci 
timpul de reacție imediat anterior. De fapt, s‑ar cuveni să cercetăm 
și timpul de reacție imediat ulterior, deoarece prelungirea temporală 
se poate produce și după aceea. Dar asta ar duce destul de departe. 
Până acum nu am făcut această verificare, deoarece mi s‑a părut că 
astfel de cazuri nu sunt prea dese. Deocamdată vrem să vedem până 
unde vom ajunge cu cele două metode menționate mai sus. Remarc 
că în cazul lor este absolut exclusă orice subiectivitate. Ca atare, 
caracterul verificabil este asigurat.

Materialul pe care‑l aleg ca bază de cercetare constă din 28 de 
cazuri care au fost înregistrate, în totalitate, cu mult mai înainte și în 
alte scopuri decât cel al verificării problemei în discuție. Aproape o 
treime dintre cazuri a fost înregistrată de mine; celelalte două treimi 
au fost înregistrate de diverși asistenți, o parte din ele deja cu mai 
mulți ani în urmă. Printre subiecți se găsesc doar trei sănătoși din 
punct de vedere psihic, ceilalți sunt bolnavi de nervi și bolnavi psihic 
dintre cei mai feluriți și cu cele mai diferite tipuri de reacție. Mate‑
rialul este, așadar, de o diversitate care nu lasă deloc de dorit, dând 
astfel șanse minime unor rezultate uniforme. Reunesc re zultatele în 
tabelul de la pagina următoare (toți timpii sunt prezentați în cincimi 
de secundă).
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   Asociații reproduse 
   defectuos
   peste în sub

   media probabilă
Caz Diagnostic Asociații    I II6

G. hebefrenie 100 22 5 8 10,6 12,5
  m.p. = 8,5     
  m.a. = 9,0     
  35% r.d.7     
A. moral insanity8 100 30 6 9 14,1 10,2
  m.p. = 12,0     
  m.a. = 15,2     
  45% c.r.     
R.  I hebefrenie 100 11 – 4 – 11,7
  m.p. = 13,5     
  m.a. = 20,6     
  15% r.d.dfa     
P. paranoia 100 13 2 7 13,0 13,2
  m.p. = 11,0     
  m.a. = 12,9     
  22% r.d.     
H.  catatonie 100 33 1 19 25,0 31,0
  m.p. = 22,0     
  m.a. = 30,3     
  53% r.d.     

6 Cifrele din aceste două coloane reprezintă media aritmetică a timpilor de 
reacție pentru asociațiile imediat anterioare, care au fost reproduse defectuos. 
„I“ pentru asociațiile reproduse defectuos, care se încadrează în media 
probabilă, iar „II“ pentru asociațiile reproduse defectuos, care se situează sub 
media probabilă.

7 [„M.p.“ înseamnă media probabilă, „m.a.“, media aritmetică, iar „r.d.“ repro‑
ducere defectuoasă - n.t.]

8 [„Nebunia morală“ corespunde cu ceea ce azi numim „tulburări de perso‑
nalitate“ - n.red.]

{
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G.  I  isterie și 
 imbecilitate 50 6 – 2 – 16,0
  m.p. = 14,0     
  m.a. = 17,0     
  16% r.d.     
W.  I  dementia praecox 100 29 – 24 – 10,2
  m.p. = 10,5     
  m.a. = 11,3     
  53% r.d.     
G.  retard mintal 
 cu bază organică 100 34 2 31 16,5* 67,4
  m.p. = 47,0     
  m.a. = 57,0     
  67% c.r.     
Z.  I  dementia praecox 100 32 6 13 14,0 16,7
  m.p. = 10,0     
  m.a. = 14,4     
  51% r.d.     
H.  I  dementia praecox 100 22 5 14 9,0 10,3
  m.p. = 10,0     
  m.a. = 11,5     
  41% c.r.     
V.  imbecilitate 100 16 5 7 10,2 16,1
  m.p. = 11,0     
  m.a. = 11,1     
  28% r.d.     
E.  moral insanity 100 21 5 4 17,8 18,0
  m.p. = 15,0     
  m.a. = 18,1     
  30% r.d.     
K.  I  dementia praecox 100 23 – 15 – 24,4
  m.p. = 17,0     
  m.a. = 21,8     
  38% r.d.     

* [În original e trecut 165,0, ceea ce pare să fie o greșeală de tipar — n. edit.]
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K.  I  dementia praecox 100 18 4 3 4,7 9,6
  m.p. = 5,0     
  m.a. = 7,1     
  25% r.d.     
A. paranoia 100 7 – 7 – 10,4
  m.p. = 13,5     
  m.a. = 13,9     
  14% r.d.     
B. psihopatie 113 16 2 13 19,0 17,6
  m.p. = 18,0     
  m.a. = 19,5     
  27,4% r.d.     
S. catatonie 100 24 3 5 11,6 16,6
  m.p. = 11,0     
  m.a. = 14,3     
  32% r.d.     
H. imbecilitate 104 14 4 11 56,7 24,4
  m.p. = 18,0     
  m.a. = 30,4     
  27,8% r.d.     
S. psihopatie 100 26 4 7 19,0 16,4
  m.p. = 12,0     
  m.a. = 17,4     
  37% r.d.     
R. dementia praecox 50 14 2 2 12,5 33,5
  m.p. = 32,0     
  m.a. = 38,3     
  36% r.d.     
R.  I sifilis cerebral 100 23 3 20 12,6 15,3
  m.p. = 14,0     
  m.a. = 17,3     
  46% r.d.     
S. imbecilitate 100 13 – 8 – 55,8
  m.p. = 26,0     
  m.a. = 37,5     
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  21% r.d.     
J.  I normal 100 8 – – – –
  m.p. = 7,0     
  m.a. = 7,9     
  8% r.d.     
H.  alcoolism și 
 imbecilitate 100 28 – 9 – 13,3
  m.p. = 10,5     
  m.a. = 13,5     
  37% r.d.     
P. normal 100 20 6 7 7,7 8,6
  m.p. = 7,0     
  m.a. = 7,9     
  33% r.d.     
A. normal 100 11 – 4 – 8,1
  m.p. = 7,0     
  m.a. = 7,8     
  15% r.d.     
S. moral insanity 100 27 2 11 9,0 13,3
  m.p. = 12,0     
  m.a. = 13,9     
  40% r.d.     
W.  I  neurastenie 100 21 1 9 9,0 16,8
  m.p. = 15,0     
  m.a. = 17,2     
  31% r.d.     

Din aceste cifre se poate trage concluzia că, în privința timpilor 
de reacție, 62,2% dintre asociațiile reproduse defectuos se situează 
peste media probabilă generală, 7,5% coincid cu aceasta, iar 30,2% 
sunt sub aceasta. Acest comportament este în concordanță cu aștep‑
tările schițate la început. În medie sunt reproduse defectuos 33% 
dintre asociații. Mediile din ultimele două coloane se cer privite din 
perspectiva criticii menționate mai sus. Ele includ cazuri foarte di‑
ferite ca semnificație. După cum am spus, a fost luat în considerare 
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numai timpul de reacție imediat anterior tulburării de reproducere, 
și anume doar în cazurile în care însăși reproducerea perturbată s‑a 
situat sub media temporală generală. Dar este foarte posibil ca 
tulburarea de reproducere să nu fie o perseverație, ci să apară în 
cazul unei reacții critice cu un timp de reacție scurt, iar timpul de 
reacție lung să urmeze abia după aceea. Când survine, această 
posibilitate poate înrăutăți rezultatul în mod considerabil. Așadar, în 
acest caz vom avea de‑a face cu cifre minime. Totuși, timpul 
dinaintea perturbărilor de reproducere discutate aici se situează, în 
medie, cu 7,8 peste orice medie probabilă și cu 4,1 peste orice medie 
aritmetică. Valorile pe care se bazează acest calcul sunt, ce‑i drept, 
neobișnuit de oscilante. Mai uniforme și mai bogate prin materialul 
pe care‑l oferă sunt cifrele din ultima coloană, pentru care este 
valabilă totuși aceeași observație ca pentru cifrele din penultima 
coloană. Și aici constatăm că, în medie, timpul de reacție anterior 
acestor perturbări de reproducere este cu 4,2 peste orice medie 
probabilă și cu 0,4 peste media aritmetică, prilej cu care ne amintim 
că de obicei media aritmetică se deplasează disproporționat de sus, 
după cum o demonstrează, de altfel, într‑o măsură suficientă cifrele 
noastre. Nici aceste cifre nu ne infirmă așteptările, ci le confirmă, 
după părerea mea. Când ne gândim cât de complicate și de greu 
controlabile sunt procesele psihice mai ales în domeniul asociației, 
are să ne mire, la drept vorbind, faptul că rezultatele sunt relativ 
regulate și că această regularitate nici nu poate fi compromisă de  
o schemă imperfectă.

Seriile de perturbãri øi timpul de reacþie

În materialul meu apar înseriate 63,9% din toate reproducerile 
defectuoase. Acest fapt arată că avem toate motivele să punem în 
legătură reproducerile defectuoase cu un complex, deoarece în 
experimentul asociațiilor, ca și în viața psihică obișnuită (care, con‑
form părerii unora, nu trebuie conexată cu psihologia), complexul 
împreună cu perseverația lui sunt par excellence un factor constitutiv 
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al seriilor. Dacă această concluzie analogică este corectă, seriile de 
perturbări trebuie să prezinte aceleași caracteristici ale complexului 
ca seriile complexului; deci, în primul rând, un timp prelungit. 
Pentru a nu îngrămădi în mod inutil niște tabele, mă abțin să co‑
munic cifrele individuale. Faptul că materialul este suficient de bogat 
spre a calcula mediile rezultă din procentul comunicat mai sus. 
Numărul perturbărilor de reproducere pe care se bazează acest 
calcul se cifrează la peste 600. Calculăm media aritmetică a tuturor 
asociațiilor reproduse defectuos, care se succed nemijlocit, și com‑
parăm media respectivă cu media individuală, probabilă și arit‑
metică, a fiecărui subiect. Avem:

serii de perturbări cu două componente,  
în medie, 7,7 peste media probabilă
serii de perturbări cu două componente,  
în medie, 3,6 peste media aritmetică
serii de perturbări cu trei componente,  
în medie, 9,6 peste media probabilă
serii de perturbări cu trei componente,  
în medie, 6,3 peste media aritmetică
serii de perturbări cu patru componente,  
în medie, 11,6 peste media probabilă
serii de perturbări cu patru componente,  
în medie, 6,4 peste media aritmetică
serii de perturbări cu cinci și mai multe  
componente, în medie, 6,7 peste media probabilă
serii de perturbări cu cinci și mai multe  
componente, în medie, 2,4 peste media aritmetică

Observăm o creștere a valorilor temporale până la seria cu patru 
componente; apoi seriile cu cinci și mai multe componente coboară 
din nou. Acest rezultat concordă cu examinarea analitică. Vedem 
deseori un complex puternic, care perseverează traversând 3–4 com‑
ponente, eventual, cu o scădere treptată a timpilor de reacție. Cu cât 
este mai puternic complexul trezit, cu atât vor fi mai puternice și 
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perturbările provocate de el, luând lucrurile cum grano salis. Totuși, 
în cazul seriilor mai lungi (care sunt și mult mai rare) intră adesea 
în joc alte perturbări demonstrabile ale experimentului.

Putem sintetiza cele două capitole, afirmând că, în esență, 
perturbarea de reproducere se încadrează într‑un timp de reacție 
prea lung; unde nu coincide cu acesta, timpul de reacție anterior 
este, în majoritatea cazurilor, cel care este prea lung. (Problema 
timpului de reacție ulterior o lăsăm in suspenso, întrucât este de im‑
portanță secundară.)

Mai putem folosi o altă metodă, probabil, mai instructivă, pentru 
a ilustra valorile temporale mai înalte ale seriilor de perturbări. Din 
materialul meu iau 24 de cazuri cu serii bine dezvoltate și le supra‑
pun în două categorii, după cum urmează: mai întâi iau acele serii 
ce încep cu un timp de reacție mai lung decât cel al asociației imediat 
precedente, ca, de exemplu:
      Asociație
      reprodusă
 Asociație     corect la
 reprodusă  Perturbare Perturbare Perturbare Perturbare sfârșitul
 corect I II III IV seriei 
 9 10 8 6 6 7
 10 82 15 – – 11
 6 92 15 8 – 8
 12 35 16 16 – 14

etc.

Astfel am suprapus 119 serii din această categorie, adunând 
coloanele separate și împărțind de fiecare dată la numărul sumelor 
adunate.

Cea de‑a doua categorie privește acele serii unde perturbarea 
începe abia odată cu un timp de reacție mai scurt decât cel al aso‑
ciației imediat precedente, reproduse corect. Pentru comparație, 
adaug și timpul de reacție al celei de‑a doua asociații precedente 
(indiferent dacă aceasta este reprodusă corect sau nu. Pe cele care 
s‑au complicat cu „erori“ nu le‑am luat în calcul, deși asemenea serii 
ar fi dat un aspect mult mai drastic rezultatelor mele.)

928

929

930

931



IX. Despre perturbările de reproducere în experimentul asociațiilor

547

Această categorie este alcătuită deci în felul următor:

   Asociație
  reprodusă 
  corect, 
  cu timp     Asociație
 Asociație de reacție  Perturbare Perturbare Perturbare reprodusă
 anterioară mai lung I II III corect
 14 17 8 21 – 10
 12 15 13 55 12 13
 8 40 12 20 – 9

etc.

În această categorie intră 56 de serii. Câteva serii, în care asociația 
reprodusă corect și prima tulburare a seriei au avut același timp de 
reacție, le‑am împărțit în părți egale pe cele două categorii. Rezul‑
tatele (prezentate, ca medie aritmetică, în cincimi de secundă) sunt 
următoarele:

Prima      Asociație
categorie:      reprodusă
 Asociație       corect la
 reprodusă  Perturbare Perturbare Perturbare Perturbare Perturbare sfârșitul
 corect I II III IV V seriei
 14,8 37,2 22,8 23,9 33,0 27,0 17,9

A doua  Asociație    Asociație
 categorie: reprodusă    reprodusă
  corect, cu timp    corect la
 Asociația  de reacție Perturbare Perturbare Perturbare sfârșitul
 precedentă  mai lung I II III9 seriei
 18,3 22,5 13,3 22,7 30,0 17,6

9 Las la o parte a patra tulburare și cele ulterioare, fiindcă ele se bazează pe o serie 
numerică prea mică (sub 20). Dar toate se situează net peste media aritmetică 
generală! Tocmai pentru că, odată cu lungimea timpului de reacție, cresc în 
mod frecvent numărul și seriile perturbărilor de reproducere.
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Media aritmetică a celor 24 de cazuri utilizate aici se cifrează la 
19,8. De aceea, vedem că toți timpii noștri se situează net peste această 
medie, cu o singură excepție. Excepția se încadrează în perturbările 
de reproducere (a doua categorie) care se succed imediat după un 
timp de reacție mai lung.

Perturbarea de reproducere øi media probabilã  
a timpului de reacþie

Dacă, așa cum pare să demonstreze cercetarea de până acum, 
perturbarea de reproducere apare mai ales în legătură cu timpii prea 
lungi, ne putem hazarda să presupunem că numărul perturbărilor 
crește, în medie, odată cu mediile individuale mai lungi. Cel puțin 
așa par să stea lucrurile în realitate, conform materialului meu 
(limitat). La o medie probabilă de

5–10 avem, în medie,  29,7 perturbări de reproducere
10,5–15 avem, în medie,  31,8 perturbări de reproducere
15,5–20 avem, în medie,  31,8 perturbări de reproducere
20,5 și mai mult avem, în medie,  44,2 perturbări de reproducere

Dar pentru clarificarea acestei probleme este nevoie de un ma‑
terial mult mai bogat.

Perturbarea de reproducere øi caracteristicile 
complexului, excluzând timpul de reacþie prea lung

În afara timpilor de reacție prea lungi, am găsit drept caracteristici 
ale complexului: reacția cu două sau mai multe cuvinte, în măsura 
în care subiectul reacționează de obicei cu un singur cuvânt, repe‑
tarea cuvântului‑stimul, neînțelegerea cuvântului‑stimul, erorile, 
greșelile de vorbire, traducerea într‑o limbă străină, reacția cu un alt 
cuvânt neobișnuit, intercalarea unui „da“ sau a altor exclamații 

934

935



IX. Despre perturbările de reproducere în experimentul asociațiilor

549

înaintea reacției ori după aceasta, conținutul neobișnuit al reacției în 
general, perseverația la nivelul conținutului sau al formei etc. 
Evaluarea caracterului neobișnuit al conținutului și aprecierea 
perseverației la nivelul conținutului sau al formei se subordonează 
unor influențe subiective. De aceea, pe parcursul cercetării mele las 
la o parte ambele criterii. Rețin doar perseverația foarte evidentă a 
cuvântului‑reacție, ce reapare absolut identic în reacția următoare. 
Din materialul meu selectez 19 cazuri care se caracterizează prin 
faptul că au reacționat, în principal, printr‑un singur cuvânt. Număr 
câte dintre caracteristicile complexului precizate mai sus există în 
întregul experiment și câte dintre ele revin asociațiilor reproduse 
defectuos.

Următorul tabel conține rezultatele acestei cercetări în cifre indi‑
viduale:

 Asociații reproduse

 corect defectuos
 Caracteristici  Caracteristici
 ale complexului ale complexului
  1. 0,08 0,16
  2. 0,11 0,31
  3. 0,03 0,27
  4. 0,03 0,11
  5. 0,15 0,20
  6. 0,11 0,28
  7. 0,37 0,40
  8. 0,08 0,26
  9. 0,06 0,16
10. 0,12 0,42
11. 0,27 0,39
12. 0,03 0,18
13. 0,06 0,15
14. 0,01 0,02
15. 0,06 0,33
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16. 0,23 0,29
17. 0,04 0,15
18. 0,31 0,54
19. 0,18 0,29

Dacă ne gândim că nu toate reacțiile complexului vor fi fost 
reproduse defectuos și că asociațiile reproduse defectuos constituie 
numai o treime din toate asociațiile (în materialul meu), atunci 
rezultatul pe care ni‑l oferă tabelul de mai sus este totuși cu adevărat 
remarcabil: vedem că în fiecare caz, fără excepție, caracteristicile 
complexului revin mai degrabă asociațiilor reproduse ulterior defec‑
tuos; așadar, ele sunt, de regulă, predefinite deja. În raport cu 
asociația reprodusă corect, asociația reprodusă defectuos prezintă, 
în medie, un număr mai mare decât dublu de caracteristici ale 
complexului.

Rezumat

În materialul meu extrem de eterogen întâlnim o relație neîn‑
doielnică între reproducerea defectuoasă și timpul de reacție prea 
lung, și anume astfel încât perturbările de reproducere apar cu 
precădere când timpii de reacție sunt prea lungi și, parțial, chiar și 
după aceștia. Apoi, în raport cu asociația reprodusă corect, asociația 
reprodusă ulterior defectuos are, în medie, un număr dublu de 
caracteristici ale complexului (exceptând timpul prea lung, conți‑
nutul ce poate fi evaluat subiectiv și perseverația corespunzătoare). 
De unde reiese că în general caracteristicile complexului au tendința 
de a se grupa în jurul anumitor asociații; firește, fără analiză nu pu‑
tem înțelege însă deloc de unde provin relațiile dintre caracteristicile 
atât de diferite ale complexului.
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X. 
METODA ASOCIAȚIILOR*

Doamnelor și domnilor!
Când Clark University mi‑a lansat onoranta invitație de a vorbi 

în fața mult prețuitei dvs. adunări, a fost exprimată totodată dorința 
de a fi audiat în legătură cu metodele mele de lucru, în special, 
despre psihologia copilului. Nădăjduiesc să mă achit de această 
sarcină în felul următor:

Aș utiliza prima mea prelegere spre a vă expune criteriile generale 
ale metodei mele privitoare la asociații, în cea de‑a doua prelegere 
voi vorbi despre importanța constelației familiale, iar cea de‑a treia 
prelegere aș folosi‑o pentru a aprofunda psihologia copilului.

Aș putea vorbi cu ușurință despre opiniile mele exclusiv din 
punct de vedere teoretic, însă cred că este mai bine dacă pe parcursul 

939

940

941

* [Prima dintre cele trei prelegeri despre Metoda asociațiilor, ținută în Depar‑
tamentul de psihologie de la Clark University, Worcester, Massachusetts, în 
septembrie 1909, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea universității. 
Prelegerea a apărut pentru prima dată în engleză în American Journal of 
Psychology, XXI (Worcester, 1910); republicată apoi într‑un anuar al Univer sită‑
ții Clark (1910) și în Collected Papers on Analytical Psychology, Londra și New 
York, 1916 și 1917. A doua prelegere: Constelația familială (al unspre zecelea 
studiu din acest volum). A treia prelegere: Despre conflictele sufletului infantil, 
în Opere complete, vol 17, Ed. Trei, București, 2006. Textul următor se bazează 
pe originalul din manuscris și n‑a apărut până acum niciodată în germană, deși 
prelegerile de la Clark University — atât ale lui Freud, cât și ale lui Jung — au 
fost ținute în limba germană. Ambii au obținut cu prilejul respectiv titlul de 
doctor honoris causa în domeniul științelor juridice: Freud în psihologie, Jung 
în educație și igienă socială (vezi și ultima notă de la acest capitol).]



Cercetări experimentale

552

prelegerilor mele voi recurge la cât mai multe exemple practice. Deci 
mai întâi se cuvine să ne ocupăm de metoda asociațiilor, o metodă 
care mie mi‑a adus servicii apreciabile atât sub aspect practic, cât și 
teoretic. Istoria metodei asociațiilor și uzitarea ei în psihologie par a 
fi îndeajuns cunoscute, așa că pot să nu mai spun nimic despre ele. 
Pentru punerea ei în practică folosesc următorul formular:

Lista cuvintelor‑stimul de tipul 1908
Subiectul: ____________ Vârsta: ____________ Sexul: ____________
Experimentatorul: _____ Vârsta: ____________ Sexul: ____________

  Data: ____________
_______________________________________________________________

  1. cap 34. galben 67. sfeclă
  2. verde 35. munte 68. a picta
  3. apă 36. a muri 69. parte
  4. a cânta 37. sare 70. bătrân
  5. moarte 38. nou 71. floare 
  6. lung 39. obicei 72. a bate
  7. corabie 40. a se ruga 73. cutie
  8. a număra 41. bani 74. sălbatic
  9. fereastră 42. prost 75. familie
10. prietenos 43. caiet 76. a spăla
11. masă 44. a disprețui 77. vacă
12. a întreba 45. deget 78. străin
13. sat 46. scump 79. fericire
14. rece 47. pasăre 80. a minți
15. tulpină 48. a cădea 81. bună‑cuviință
16. a dansa 49. carte 82. strâmt
17. lac 50. nedrept 83. frate
18. bolnav 51. broască 84. a‑i fi frică
19. mândrie 52. a se despărți 85. barză
20. a găti 53. foame 86. fals
21. cerneală 54. alb 87. teamă
22. rău 55. copil 88. a săruta
23. ac 56. a fi atent 89. logodnică
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24. a înota 57. creion 90. curat
25. călătorie 58. trist 91. ușă
26. albastru 59. prună 92. a alege
27. lampă 60. a se căsători 93. fân
28. a păcătui 61. casă 94. mulțumit 
29. pâine 62. drag 95. batjocură
30. bogat 63. sticlă 96. a dormi
31. pom 64. a se certa 97. lună
32. a înțepa 65. blană 98. drăguț
33. milă 66. mare 99. femeie
  100. a ocărî

Acest formular a ajuns așa treptat, după o experiență de mai 
mulți ani. Cuvintele au fost selectate și, parțial, reunite, astfel încât 
să se poată face auzite cu ușurință aproape toate complexele care 
apar în mod practic. În plus, din anumite motive am amestecat regu‑
lat calitățile gramaticale, după cum se vede în formularul de mai sus.

Înaintea experimentului am dat instrucțiunea: „Răspundeți cât 
mai repede posibil cu primul cuvânt care vă vine în minte!“ Această 
instrucțiune e atât de simplă încât oricine o poate respecta. Și sarcina 
este enorm de ușoară, așa că ne‑am putea aștepta, de fapt, ca oricine 
s‑o poată îndeplini cu cea mai mare ușurință și promptitudine. 
Contrar așteptărilor, lucrurile stau însă altfel.

I. Exemplul unui mod normal de a reacționa

Cuvânt‑stimul Timp  Reacție Reproducere
 de reacție  
cap 9 picior parte a corpului
verde 11 bluză 
apă 14 clar luminos
a cânta 6 copii 
moarte 11 fără să vrei 
lung 6 scurt eu, mare
corabie 7 departe 
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a număra 9 calcule 
fereastră 9 cameră 
prietenos 10 copii 
masă 9 scaun cameră
a întreba 10 fel de fel 
rece 7 cald 
tulpină 6 floare 
a dansa 9 eu cu plăcere
lac 8 Zürich 
bolnav 8 soră 
mândrie 6 oameni 
a găti 7 femeie 
cerneală 5 neagră 
rău 10 copii oameni
ac 9 a înțepa 
a înota 10 sănătos 
călătorie 9 Anglia cu plăcere, mult
albastru 10 frumos cu plăcere
lampă 6 luminos 
a păcătui 8 mult oameni
pâine 10 bună cu plăcere, necesară
bogat 9 frumos 
pom 6 verde 
a înțepa 9 ac 

II. Exemplul unui mod isteric de a reacționa

Cuvânt‑stimul Timp  Reacție Reproducere
 de reacție   
ac 7 a coase 
a înota 9 apă 
călătorie*10 35 mișcare… 

10 * înseamnă greșit înțeles; + indică repetarea cuvântului‑stimul.
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  voyager?... 
  a călători… 
  corabie  
albastru 10 culoare  
lampă 7 a arde 
a păcătui 22 această noțiune 
  mi‑e complet 
  străină, 
  n‑o recunosc 
pâine 10 a mânca 
bogat+ 50 bani... nu știu proprietate
pom 6 natură verde
a înțepa 9 ac 
milă 12 sentiment  
galben 9 culoare 
munte 8 înalt 
a muri 8 a putrezi 
sare 15 sărat (râde)…  NaCl
  nu știu 
nou* 15 vechi… ca opoziție 
obicei 10 bun… barbar 
a se ruga 12 divinitate 
bani 10 bogăție 
prost 12 mărginit… limitat 
caiet 10 hârtie 
a disprețui 30 e ceva complicat… 
  prea prost ?
deget 8 mână… nu numai 
  mână, ci și picior… 
  un membru… 
  membre… 
  extremitate ?
scump 14 a plăti (râde) 
pasăre 8 a zbura 
a cădea+ 30 tomber… nu mai 
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  spun nimic… 
  ce vreți să spuneți 
  cu „a cădea“? ?
carte 6 a citi 
nedrept 8 drept 
broască 11 a orăcăi 
a se despărți 30 ce înseamnă 
  „a se despărți“? ?
foame 10 a mânca 
alb 12 culoare… tot ce 
  se poate… lumină ?
copil 10 mic… n‑am auzit 
  bine… bébé ?
a fi atent 14 atent 
creion 8 a desena… se poate 
  desena orice 
trist 9 a plânge… nici nu 
  e cazul mereu a fi
prună 16 a mânca o prună… 
  a culege… ce inten‑
  ționați cu asta?... 
  să fie ceva simbolic? fruct
a se căsători  27 cum puteți spune 
  asta?... uniune
   réunion… 
  legătură? alianță

Primul lucru care ne surprinde este împrejurarea că mulți su‑
biecți au timpi de reacție prelungiți considerabil. Ne vom gândi în 
primul rând la dificultăți intelectuale: dar nu e chiar așa, căci deseori 
este vorba despre oameni foarte inteligenți, care se exprimă și cu 
ușurință. Motivul se află mai curând în afectivitatea lor. Pentru  
a înțelege la modul general acest lucru, trebuie să ne fie clar faptul că 
experimentul asociațiilor nu cercetează doar o componentă a minții, 
așa cum absolut niciun experiment psihologic nu poate avea de‑a 
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Tabelele 1–4. Aceste grafice ilustrează derularea timpilor de reacție în 
cursul unui experiment al asociațiilor cu 4 subiecți normali; lungimea 
unei coloane indică lungimea unui timp de reacție.
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face doar cu o funcție psihică separată, deoarece orice eveniment 
psihic nu este niciodată un lucru în sine, ci e întotdeauna rezultanta 
întregului trecut psihologic. Tot astfel, nici experimentul asociațiilor 
nu este numai o metodă de reproducere a unor perechi de cuvinte 
separate, ci un fel de discuție, o conversație între experimentator și 
subiect. Însă într‑un anumit sens este mai mult decât atât: căci 

Tabelele 5–7. Aceste tabele arată derularea timpilor de reacție în cazul 
persoanelor isterice. Coloanele hașurate, de culoare deschisă, indică 
locurile în care subiecții nu au fost capabili să reacționeze (așa‑numitele 
erori).
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cu vintele sunt ca niște acțiuni, situații și lucruri prescurtate. Când îi 
prezint unui subiect un cuvânt care desemnează o acțiune, este ca și 
cum i‑aș prezenta acțiunea și l‑aș întreba: „Cum vă raportați la asta? 
Ce părere aveți despre asta? Ce faceți într‑o astfel de situație?“ Dacă 
aș fi un magician, aș face ca situația corespunzătoare cuvântului‑sti‑
mul să apară în realitate, aș plasa subiectul în mijlocul ei și pe urmă 
i‑aș studia modul de reacție. Neîndoielnic, succesul cuvintelor‑stimul 
folosite de mine ar fi atunci absolut deplin. Dar fiindcă nu suntem 
magicieni, trebuie să ne mulțumim cu surogatele lingvistice ale 
realității, însă atunci n‑avem voie să uităm vreodată că, de regulă, 
cuvântul‑stimul va scoate întotdeauna la iveală, ca prin farmec, 
situația corespunzătoare lui. Iar atunci totul se reduce la modul în 
care reacționează subiectul în situația respectivă. Când pentru o fată 
tânără apare situația „logodnică“ sau „logodnic“, reacția ei nu va fi 
deloc simplă, ci accentele afective puternice vor spori influențându‑i 
în mare măsură reacția, cu atât mai mult când experimentatorul este 
un bărbat. Astfel se face că subiectul poate rareori să reacționeze 
rapid și plat la toate cuvintele‑stimul. Anumite cuvinte‑stimul de‑
semnează acțiuni, situații și lucruri în cazul cărora subiectul n‑ar 
putea să gândească și să acționeze repede și sigur nici în realitate, ceea 
ce arată și experimentul asociațiilor. Exemplul pe care vi l‑am pre‑
zentat puțin mai înainte relevă o mulțime de timpi de reacție lungi, 
precum și alte perturbări. Evident, în acest caz, reacția la cuvin‑
tele‑stimul e cumva îngreunată; adică adaptarea la cuvintele‑stimul 
este perturbată. Cuvintele‑stimul nu sunt deci altceva decât o parte 
a realității care acționează asupra noastră, iar în această privință un 
om care vădește asemenea perturbații față de cuvintele‑stimul este, 
întrun anumit sens, adaptat doar defectuos la realitate. Boala repre‑
zintă o adaptare diminuată; așadar, în acest caz este vorba despre  
o maladie sufletească, fie despre ceva patologic doar temporar, fie 
despre ceva patologic de durată, altfel spus, despre o psihonevroză, 
o tulburare funcțională a minții.

Această regulă are și excepții, după cum vom vedea mai târziu.
Mai întâi să continuăm cu examinarea timpilor de reacție pre lun‑

giți. Adesea se întâmplă ca subiectul să nu știe să mai spună nimic, 
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ca reacție la un cuvânt‑stimul. Subiectul renunță la orice reac ție și 
refuză să mai respecte pentru moment instrucțiunea inițială, arătân‑
du‑se incapabil să se adapteze fără dificultăți experimentului. Dacă 
acest fenomen apare de mai multe ori în cursul unui experi ment,  
el indică un grad mai ridicat de inadaptare. Remarc faptul că este 
complet indiferent ce motive declară subiecții în privința nereu șitei. 
Unii constată că le‑au venit brusc în minte prea multe idei, iar alții 
prea puține. Dar pe cei mai mulți, dificultățile resimțite la în ceput  
îi sperie de‑a dreptul, și atunci renunță la orice reacție. Urmă torul 
exem plu (III) vă prezintă un caz de isterie în care reacția lip sește de 
multe ori.

III.

Cuvânt‑stimul Timp de Reacție Reproducere
 reacție
a cânta 9 frumos 
moarte 15 îngrozitor ?
lung* 40 timpul, călătoria +?
corabie+ – – 
a număra 11 bani 
fereastră 10 mare înaltă
prietenos+ 50 un om uman
a găti 10 supă 
cerneală 9 neagră sau albastră 
rău – – prost
ac 9 a coase 
lampă 14 luminos 
a păcătui – – 
pâine 15 de mâncat 
bogat*+ 40 bine… comod 
galben 18 hârtie culoare
munte 10 înalt 
a muri 15 oribil 
sare+ 25 sărat 
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nou – – bun, frumos
obicei+ – – 
a se ruga – – 
bani+ 35 a cumpăra… se poate 
caiet 16 a scrie 
a disprețui+ 22 oameni 
deget+ – – 
scump 12 lucru 
pasăre 12 cântă sau zboară 

În exemplul II apare un fenomen caracteristic: subiectul nu se 
mulțumește să se conformeze instrucțiunii, adică nu se mulțumește 
cu un singur cuvânt, ci reacționează prin mai multe cuvinte. În 
aparență, el face atunci mai mult și mai bine decât cere instrucțiunea, 
dar tocmai astfel nu îndeplinește exigența instrucțiunii. Subiectul 
reacționează, de exemplu, așa:

obicei bun, barbar
prost mărginit, limitat
familie mare, mică, tot ce se poate

Aceste exemple arată în primul rând că la cuvântul‑reacție se 
adaugă și altele. Subiectul nu este în stare să‑și reprime ideile spon‑
tane ulterioare. Prin aceasta însă, el urmărește și o anumită tendință 
exprimată ceva mai clar într‑o reacție de tipul: nou–vechi… ca 
opoziție. Adăugirea ca opoziție sugerează faptul că subiectul simte 
nevoia să mai adauge o explicație sau o completare. Tendința devine 
foarte clară în următoarea reacție: deget–mână… nu numai mână, ci 
şi picior… un membru… membre… extremitate.

Aici avem chiar o serie întreagă de completări. E ca și când reac‑
ția nu i‑ar fi niciodată suficientă subiectului și ar trebui să mai zică 
mereu ceva în plus, de parcă spusele n‑ar fi fost corecte sau complete 
într‑un fel. Putem numi acest sentiment în termenii lui Janet un 
sentiment d’incomplétude, ceea ce nu explică însă nimic. Insist asu‑
pra acestui fenomen fiindcă este destul de frecvent la nevrotici. Și nu 
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este deloc doar un fenomen secundar, mărunt și neînsemnat în ca‑
drul unui experiment nesemnificativ, ci mai degrabă un fenomen 
general, exprimat în mod elementar, care joacă, de altminteri, un rol 
important și în viața psihică a nevroticului.

Cu nevoia lui de a aduce completări, subiectul trădează tendința 
de a‑i oferi experimentatorului mai mult decât cere acesta: el caută 
chiar într‑un mod forțat alte idei, spre a găsi până la urmă ceva total 
satisfăcător. Dacă am transpune această observație elementară în 
psihologia vieții cotidiene, ar suna așa: subiectul are o tendință de a 
le da întotdeauna celorlalți oameni mai mult decât cer și așteaptă.  
În termenii lui Freud, acesta este un semn de intensificare a libi‑
doului orientat spre obiect, adică o compensație pentru insatisfacția 
lăun trică și pentru golul sufletesc. Astfel, în această observație 
elementară descoperim una dintre principalele însușiri ale persoa‑
nelor isterice, și anume tendința de a se lăsa captivate de orice, de  
a se atașa cu pasiune de orice, de a promite mereu prea mult și de a se 
ține, ca atare, prea puțin de cuvânt. Potrivit experienței mele, paci‑
enții cu acest simptom nu lasă niciodată o impresie foarte plăcută, 
deoarece se en tuziasmează prea repede în privința medicului, mer‑
gând până acolo încât pentru o vreme acceptă orbește totul, dar 
curând după aceea intră într‑o opoziție la fel de oarbă față de medic, 
făcând imposibilă orice influențare educativă.

Așadar, vedem în acest fenomen expresia unei tendințe de a da 
mai mult decât solicită și așteaptă experimentatorul. Însă această 
tendință se trădează și prin alte abateri de la instrucțiune:

a se certa furios… tot felul de lucruri… acasă mă cert 
 mereu 
a se căsători cum puteți spune asta?... réunion… 
 legătură?
prună a mânca o prună… a culege… ce intenționați 
 cu asta?
a păcătui această noțiune mi‑e complet străină… 
 n‑o recunosc
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Aceste reacții arată că subiectul iese cu totul din rolul rezervat în 
cadrul experimentului. Instrucțiunea nu cere decât ca subiectul să 
răspundă cu primul cuvânt care‑i vine în minte. Dar aici se dovedește 
că aparent cuvintele‑stimul au un efect peste măsură de puternic, că 
sunt luate drept ceva cu totul personal, de parcă ar fi vorba despre 
niște întrebări directe. Subiectul uită cu desăvârșire că e vorba despre 
simple cuvinte, care i se prezintă într‑un formular tipărit. El caută în 
spatele lor un sens personal, pe care încearcă să‑l ghicească și să se 
apere de el, uitând complet instrucțiunea.

Această observație elementară înfățișează, la rându‑i, particu‑
laritatea tuturor istericilor de a lua totul ca pe ceva personal, de a nu 
putea fi niciodată obiectivi, de a se lăsa captivați de impresii mo‑
mentane, deci tot o caracteristică a intensificării libidoului orientat 
spre obiect.

Un alt semn al adaptării dificile îl reprezintă repetările destul de 
frecvente ale cuvântului‑stimul. Subiecții își repetă singuri cu‑
vântul‑stimul, de parcă nu l‑ar fi auzit sau nu l‑ar fi înțeles clar. Ei îl 
repetă, cam așa cum repetăm noi o întrebare neașteptată și grea, spre 
a putea să o înțelegem mai bine și să dăm răspunsul mai potrivit. 
Aceasta este și tendința experimentului. Cuvintele‑stimul sunt re‑
petate fiindcă exercită asupra indivizilor isterici aproape aceeași 
influență ca întrebările dificile și personale. Așadar, în principiu, este 
un fenomen identic cu completările aduse ulterior reacției.

În multe experimente observăm că o reacție reapare de mai multe 
ori la cele mai diverse cuvinte‑stimul. Este foarte interesant să cer‑
cetăm ce semnificație au pentru subiect aceste cuvinte care au în 
mod evident o tendință de reproducere cu totul aparte. De exemplu, 
am examinat cazul unui pacient la care cuvântul scurt s‑a repetat de 
multe ori, chiar și în locurile unde nu avea niciun sens. Subiectul n‑a 
putut să‑mi declare de‑a dreptul motivul repetării cuvântului scurt. 
Știam din experiență că astfel de predicate se referă întotdeauna la 
subiectul însuși sau la o persoană aflată în imediata lui apropiere.  
Am presupus că se definește singur prin scurt, ceea ce‑l ajută să ex‑
prime ceva care‑l afectează într‑un mod foarte penibil. Subiectul este 
foarte scund, e cel mai tânăr dintre patru frați, care sunt foarte înalți 
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în comparație cu el. El a fost dintotdeauna „copilul“ familiei, a purtat 
supranumele „Scurtu“, a fost tratat de toți ca „Ăla micul“, ceea ce a 
avut drept consecință pierderea totală a încrederii în sine. Deși era 
inteligent, n‑a izbutit, în ciuda unei perioade lungi de studiu, să se 
decidă să participe la examen, iar până la urmă a devenit incapabil 
și a căzut într‑o psihoză în care, de îndată ce se autoiluziona, se mul‑
țumea să se plimbe ore‑n șir prin cameră în vârful degetelor, ca să 
pară mai înalt. Pentru el, cuvântul scurt înseamnă deci infinit de 
multe experiențe penibile. Și așa se întâmplă, în general, cu cuvintele 
repetate. Ele conțin întotdeauna ceva foarte important pentru psiho‑
logia individuală a subiectului.

Semnele înfățișate până acum nu se găsesc risipite arbitrar pe 
parcursul întregului experiment, ci apar numai în locuri foarte pre‑
cise, și anume în cazul acelor cuvinte‑stimul care afectează com‑
plexele puternic accentuate afectiv ale subiectului. Pe această situație 
se bazează așa‑numitul „diagnostic psihologic al «stării de fapt»“, 
adică arta de a‑l descoperi în cazul unui delict, dintr‑o serie de bă‑
nuiți, pe adevăratul suspect — adică vinovatul, practic vorbind —, 
cu ajutorul unui experiment al asociațiilor. Aș dori să vă demonstrez 
succint, printr‑un caz concret, faptul că acest lucru este posibil.11

Pe 6 februarie 1908, sora noastră șefă m‑a anunțat că una dintre 
surori i s‑a plâns că în după‑amiaza zilei precedente i s‑a furat ceva. 
Iată faptele: sora avea banii, adică o sumă de 70 de franci, într‑o 
gean tă pe care o ținea în dulapul ei de rufe. Dulapul avea două com‑
partimente: unul aparținea sorei jefuite, iar celălalt sorei de gardă. 
Cele două surori dormeau în aceeași cameră (unde se găsea și du‑
lapul) laolaltă cu o a treia soră, prietenă intimă cu sora de gardă. 
Camera se afla într‑o parte a spitalului unde‑și făceau serviciul, în 
mod normal, 6 surori, care puteau să intre și să folosească ori de câte 
ori voiau camera respectivă. Având în vedere această situație, nu este 

11 [În acest loc, în manuscris apare următoarea notă: „Aici trebuie adăugat expe‑
rimentul din Rivista di Psicologia applicata“ (paragr. 957–982). Aceste paragrafe 
nu mai sunt reluate și în traducerea articolului din revista menționată: „Le 
nuove vedute della psicologia criminale“ (al șaisprezecelea studiu din prezen‑
tul volum).]
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de mirare că sora‑șefă a ridicat din umeri când am întrebat‑o pe cine 
suspectează cel mai mult.

Alte investigații au scos la iveală faptul că în ziua furtului prietena 
sorei de gardă petrecuse toată dimineața în pat fiindcă nu se simțea 
bine. Conform declarației primei surori, furtul trebuia să se fi produs 
în cursul după‑amiezii. Printre cele 4 surori suspectate era una care 
avea datoria să curețe în mod regulat camera, pe când celelalte 3 nu 
aveau ce face acolo, oficial vorbind, și după toate aparențele nici nu 
intraseră în cameră dintr‑un motiv oarecare.

De aceea, era cât se poate de firesc ca ultimele 3 surori să pară 
măcar la început mai puțin suspecte; prin urmare, mai întâi le‑am 
supus experimentului pe primele 3.

Cercetând detaliile cazului, am aflat de asemenea că, deși dulapul 
era încuiat, cheia se afla totuși în imediata lui apropiere și putea fi 
găsită cu ușurință; că la deschiderea dulapului, privirea a căzut pri‑
ma dată pe o etolă de blană și că geanta era ascunsă printre rufe, 
într‑un loc care nu bătea la ochi. Portofelul era din piele, roșu‑închis, 
și conținea următoarele: o bancnotă de 50 de franci, una de 20 de 
franci, câțiva cenți, o mică brățară de ceas, din argint, un poanson 
pentru marcarea prin gravură a veselei spitalului și o chitanță de la 
magazinul de pantofi Dosenbach din Zürich.

În afara sorei jefuite și a făptașei, numai sora de gardă mai cu‑
noștea amănunte precise privitoare la furt, căci sora jefuită se gân‑
dise la început că a pierdut banii și o rugase pe sora de gardă să  
o ajute să‑i caute. În consecință, aceasta din urmă cunoștea cazul în 
detaliu, ceea ce a îngreunat considerabil experimentul, deoarece  
ea era una dintre principalele suspecte. La celelalte surori, condițiile 
experimentale au fost mai favorabile în măsura în care ele n‑au avut 
acces la niciun fel de amănunte din materialul probator, iar unele 
dintre ele nu știau nici măcar că se comisese un furt. Pe lângă numele 
surorii jefuite, am ales următoarele cuvinte‑stimul cri tice: dulap, uşă, 
deschis, ieri, bancnotă, aur, şaptezeci, cincizeci, două zeci, bani, ceas, 
geantă, brățară, argint, a ascunde, blană, roşuînchis, piele, cenți, 
poanson, chitanță, Dosenbach. În afara acestor cuvinte referitoare la 
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incidentul însuși, am mai selectat următoarele, care au o valoare 
afectivă deosebită: furt, a lua, a jefui, suspectă, a învinovăți, tribunal, 
poliție, a minți, a se teme, a descoperi, a aresta, nevinovat.

Față de cuvintele din ultima categorie s‑a ridicat obiecția că aces‑
tea au o puternică încărcătură emoțională chiar și pentru cei nevino‑
vați și că, drept urmare, nu merită ca oamenii să fie confruntați cu 
ele. Trebuie totuși să ne punem întrebarea dacă în cazul unui 
nevinovat, încărcătura afectivă exercită aceeași influență asupra 
asociațiilor ca în cazul unui vinovat, o întrebare la care nu putem 
răspunde ex cathedra, ci numai pe baza experienței. Înainte de a mi 
se aduce un contraargument, afirm în continuare că și cuvintele din 
această categorie pot furniza rezultate folositoare.

Imediat după aceea am distribuit aceste cuvinte‑stimul critice la 
un număr dublu de cuvinte‑stimul obișnuite, astfel încât la fiecare 
cuvânt critic au revenit două cuvinte obișnuite. Este avantajos să 
pu nem după cuvintele critice cuvinte obișnuite, pentru că atunci 
influența celor dintâi iese cu atât mai clar în evidență. Putem totuși 
să plasăm și un cuvânt‑stimul critic după celălalt, dacă vrem să ară‑
tăm în mod deosebit semnificația celui de‑al doilea. De aceea, am 
așezat la un loc roşuînchis și piele și, tot așa, brățară și argint.

După aceste pregătiri am început experimentul cu cele trei 
surori. Întrucât este foarte dificil să expunem cercetările de acest tip 
într‑o limbă străină, aici nu pot relata amănunțit despre ele, ci tre‑
buie să mă mulțumesc cu comunicarea rezultatelor generale și cu 
adăugarea câtorva exemple. Prima pe care am supus‑o experi men‑
tului a fost prietena sorei de gardă; având în vedere circumstanțele, 
ea părea doar puțin neliniștită. Apoi am examinat‑o pe sora de gardă 
însăși, care se afla într‑o stare de agitație considerabilă și a continuat 
să aibă imediat după experiment un puls de 122 de bătăi pe minut. 
Ultima dată m‑am ocupat de sora responsabilă cu curățenia în ca‑
mera în care se comisese furtul. Ea era cea mai liniștită dintre toate; 
a fost doar un pic încurcată și abia în cursul experimentului i‑a 
devenit clar că era suspectă, fapt ce a neliniștit‑o vizibil către finalul 
experimentului.
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Rezultatul cercetării a constituit o probă evidentă împotriva sorei 
de gardă, care, după cum mi s‑a părut, afișa o reținere neîncreză‑
toare — aș spune aproape nerușinată. Cu reprezentarea precisă a 
vinovăției ei am început să calculez rezultatele.

Putem aplica toate metodele de calcul posibile, dar nu toate sunt 
la fel de bune și de exacte. (Trebuie să ne întemeiem mereu judecata 
pe un calcul, căci aparențele sunt extrem de înșelătoare!) Metoda cea 
mai recomandabilă este metoda mediei probabile a timpilor de reac‑
ție. Ea ne face o idee despre dificultățile pe care a trebuit să le de‑
pășească subiectul, atunci când a reacționat.

Din punct de vedere tehnic, acest calcul este foarte simplu: media 
probabilă este cifra din mijlocul unei serii de timpi de reacție. De 
exemplu, timpii de reacție12 sunt dispuși în felul următor: 5, 5, 5, 7, 
7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 12, 13, 14; cifra din mijloc (8) este media probabilă 
a seriei. O notez pe sora de gardă cu litera A, pe prietena sorei de 
gardă cu B, iar pe cea de‑a treia soră cu C.

Mediile probabile ale timpilor de reacție sunt A: 10,0; B: 12,0; C: 
13,5. Din acest rezultat nu putem trage concluzii.

Calculate separat, mediile timpilor de reacție pentru reacțiile 
lipsite de o semnificație deosebită, pentru reacțiile critice și pentru 
cele imediat consecutive acestora („postcritice“) sunt totuși de mare 
interes.

Mediile probabile ale timpilor de reacție

 A B C
Reacții neutre 10,0 11,0 12,0
Reacții critice 16,0 13,0 15,0
Reacții postcritice 10,0 11,0 13,0

Iată rezultatele din acest tabel: deși A prezintă cea mai mică 
medie a timpului de reacție pentru reacțiile neutre, ea are cel mai 

12 [Timpul de reacție este indicat de fiecare dată în cincimi de secundă.]
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lung timp de reacție pentru reacțiile critice, în comparație cu ceilalți 
doi subiecți.

Diferența dintre timpii de reacție pentru reacțiile neutre și pentru 
cele critice se cifrează la 6 în cazul lui A, 2 în cazul lui B și 3 în cazul 
lui C; așadar, ea este aproximativ de două ori mai mare în cazul lui 
A decât în cazul fiecăreia dintre celelalte două persoane.

Cu ajutorul unor calcule asemănătoare celor făcute pentru timpii 
de reacție putem afla câte caracteristici ale complexului apar, în medie, 
pentru reacțiile obișnuite, pentru cele critice și pentru alte reacții.

Mediile caracteristicilor complexului pentru toate reacțiile

 A B C
Reacții neutre 0,6 0,9 0,8
Reacții critice 1,3 0,9 1,2
Reacții postcritice 0,6 1,0 0,8

Diferența dintre reacțiile neutre și cele critice se cifrează la 0,7 în 
cazul lui A, 0 în cazul lui B și 0,4 în cazul lui C; așadar, A este în frunte.

Următoarea problemă privește reproducerile defectuoase. Rezul‑
tatele calculului sunt 34% în cazul lui A, 28% în cazul lui B și 30% în 
cazul lui C. Se vede, așadar, că și în această privință, A atinge valoa‑
rea maximă, iar aici aș recunoaște o caracteristică a complexului de 
vinovăție al lui A. Din păcate, aici nu pot să expun temeiurile afir‑
mației mele potrivit căreia există o legătură între erorile de memorie 
și complexele emoționale, fiindcă aceasta ar depăși cadrul cercetării 
de față. Ca atare, îl îndrum pe cititor către articolul meu Despre 
perturbările de reproducere în experimentul asociațiilor.13

În cadrul experimentului se întâmplă frecvent ca o asociație cu o 
puternică încărcătură afectivă să lase în urmă o perseverație, în sen‑
sul că nu numai asociația critică însăși, ci și două sau trei asociații 
consecutive sunt reproduse greșit; de aceea, este interesant de văzut 

13 [Al nouălea studiu din acest volum.]
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ce rezultă când înseriem aceste asociații. Rezultatele calculului sunt 
64,7% în cazul lui A, 55,5% în cazul lui B și 30,0% în cazul lui C.

Și aici constatăm că A are cel mai mare procentaj. Acesta poate fi 
explicat parțial prin faptul că A prezintă și cel mai mare număr de 
reproduceri defectuoase: presupunând un număr redus de reacții, 
înțelegem că numărul de reproduceri defectuoase dintr‑un grup 
crește în raport cu suma totală a reacțiilor. Deși acest lucru este 
probabil, el poate surveni în aceeași proporție în cazul unor experi‑
mente cum este al nostru numai atunci când B și C nu prezintă un 
număr mult mai mic de reproduceri defectuoase decât A. În mod 
semnificativ, C — relativ lipsită de emoții în timpul experimentului — 
are cele mai puține reproduceri defectuoase într‑o serie.

Întrucât reproducerile defectuoase reprezintă și caracteristici ale 
complexului, trebuie să descoperim cum se distribuie reproducerile 
defectuoase în reacții neutre, în reacții critice și așa mai departe.

Reproduceri defectuoase

 A B C
Reacții neutre 10,0 12,0 11,0
Reacții critice 19,0 9,0 12,0
Reacții postcritice 5,0 7,0 7,0

Aici nu mai trebuie să adăugăm nimic spre a clarifica diferențele 
dintre reacțiile neutre și cele critice la diverși subiecți: A este în frun‑
te și în această privință.

Firește, aici este valabilă ideea că probabilitatea unui număr mare 
de reproduceri defectuoase crește pe măsură ce crește numărul de 
reacții critice. Admițând că reproducerile defectuoase ar fi distribuite 
intenționat în mod uniform în totalitatea reacțiilor, atunci ar exista 
un număr mai mare de reacții la cuvintele critice în cazul lui A (com‑
parativ cu B și C), pentru că A are cel mai mare număr de reproduceri 
defectuoase. Presupunând o asemenea distribuție uniformă a re‑
producerilor defectuoase, putem să calculăm cu ușurință câte dintre 
acestea aparțin fiecărui tip de reacție în parte.
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Reproduceri defectuoase

     De așteptat                 Survenite efectiv

 Reacții  Reacții Reacții Reacții Reacții Reacții
 neutre critice postcritice neutre critice postcritice
A 11,2 12,5 10,2 10,0 19,0 5,0
B 9,2 10,3 8,4 12,0 9,0 7,0
C 9,9 11,1 9,0 11,0 12,0 7,0

Din acest tabel reiese faptul că perturbările de reproducere la 
reacțiile critice ale lui A depășesc cu mult așteptările, în timp ce în 
cazul lui C, valorile se situează doar cu 0,9 peste așteptări, iar în ca‑
zul lui B, valoarea efectivă este mai mică decât se aștepta.

Toate aceste date arată că în cazul subiectului A, cuvintele‑stimul 
critice au avut cea mai intensă influență, astfel încât principala sus‑
piciune cade asupra lui A. Am îndrăzni s‑o declarăm pe această per‑
soană făptașă prezumtivă; și în aceeași seară, ea a depus mărturie 
completă în legătură cu furtul, confirmând astfel succesul testului.

Susțin că rezultatul obținut în acest fel este interesant din punct 
de vedere științific și demn de discuție. În psihologia experimentală 
există numeroase lucruri mult mai inutile decât cele tratate în acest 
articol. Făcând cu totul abstracție de interesul teoretic, trebuie să avem 
în vedere rezultatul practic deloc nesemnificativ: am demascat‑o pe 
făptașă de‑a dreptul, pe cea mai scurtă cale și fără formalitățile obiș‑
nuite. Ceea ce a fost posibil într‑un caz sau două ar trebui să fie posi‑
bil și în altele și poate chiar ar merita să cercetăm orice mod ima ginabil 
în care am putea obține rezultate rapide și sigure prin această metodă.14

Această aplicabilitate a experimentului arată că suntem în stare 
să descoperim cu un cuvânt‑stimul un complex trecut sub tăcere 
(sau chiar inconștient) sau, invers, că putem presupune cu multă 
cer titudine că îndărătul unei reacții marcate de caracteristicile unui 
complex se află ascuns un complex, chiar dacă subiectul ar continua 
14 [Vezi în acest volum, la Apendice, „Noi aspecte de psihologie judiciară“ 

(pa ragr. 1331 și urm.), unde cazul de față este dezbătut în continuare.]
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să nege cu tărie acest lucru. Trebuie să ne eliberăm în genere de ideea 
că subiecții instruiți și inteligenți sunt chiar capabili să‑și identifice 
și să recunoască mereu propriile complexe. În orice suflet omenesc 
există o mulțime de lucruri nemărturisite și, ca atare, inconștiente și 
nimeni nu s‑ar putea lăuda că se situează cu totul deasupra com‑
plexelor sale. Cine afirmă totuși așa ceva nu vede ochelarii pe care‑i 
are la ochi.

S‑a crezut multă vreme că experimentul asociațiilor facilitează 
stabilirea anumitor tipuri intelectuale. Nu se întâmplă deloc așa. Expe‑
rimentul nu ne furnizează vreo înțelegere aparte a proceselor pur 
intelectuale, ci mai ales a celor afective. E‑adevărat, putem stabili 
anumite tipuri de reacție, dar acestea nu sunt niște particularități 
fundamentate intelectual, ci se bazează în întregime pe atitudinea 
afectivă. Subiecții instruiți prezintă, în principal, asociații superfi‑
ciale, bine întipărite din punct de vedere lingvistic, în timp ce per‑
soa nele neinstruite fac asociații mai valoroase semantic, deseori 
ingenioase. Din punct de vedere intelectual, acest comportament 
pare paradoxal. Asociațiile mai bogate în conținut ale neinstruiților 
nu sunt însă consecința unei gândiri mai bogate în conținut, ci doar 
a unei atitudini afective deosebite: pentru o persoană neinstruită, 
toată chestiunea este mai importantă, emoțiile sale sunt mai mari și, 
drept urmare, îi dedică experimentului mult mai multă atenție decât 
persoana instruită; de aceea, asociațiile sale au un conținut mai 
bogat. Exceptând tipurile condiționate de nivelul de instrucție, pu‑
tem distinge, în principal, patru tipuri de indivizi, și anume:

1. Un tip obiectiv, cu reacții sigure, neperturbate.
2. Un așa‑numit tip complexat, cu multe perturbații în cursul 

expe rimentului, provocate de constelația unui complex.
3. Un așa‑numit tip care apelează la definiții. Acest tip constă în 

faptul că reacțiile oferă întotdeauna o explicație sau o definiție pen‑
tru conținutul cuvântului‑stimul. De exemplu, în felul următor: 
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măr fructul unui pom
masă obiect de mobilier
a se plimba o activitate
tată capul familiei

Acest tip îl întâlnim în special la oamenii proști; de aceea, este 
foarte obișnuit în cazul imbecilității. Totuși, el se găsește și la persoa‑
ne care nu sunt cu adevărat proaste, ci care vor doar să nu fie consi‑
derate proaste. Așa a reacționat un tânăr student, ale cărui asociații 
au fost înregistrate de o studentă ceva mai în vârstă, foarte deșteaptă; 
el a răspuns numai cu definiții. Subiectul avea impresia că este vorba 
despre un fel de examinare a inteligenței; de aceea, a reacționat cât 
se poate de atent la semnificații, astfel încât asociațiile lui arătau ca 
ale unui idiot. Dar nu toți idioții reacționează cu definiții, ci probabil 
numai cei care ar dori să fie considerați mai isteți decât sunt, adică 
aceia cărora prostia li se pare penibilă. Eu numesc acest complex larg 
răspândit „complexul inteligenței“.

Acest tip trezește o impresie forțată și nefirească. Adesea, el reac‑
ționează foarte exagerat:

teamă strângere de inimă
a săruta nașterea dragostei
a săruta simțământ de prietenie

Subiecții vor să fie mai mult decât sunt, să aibă un efect mai mare 
decât au în realitate. De aceea, vedem că oamenii cu un complex al 
inteligenței nu sunt nici în rest simpli și naturali, ci au mereu un aer 
nefiresc și afectat; ei manifestă predilecție pentru neologisme 
complicate, citate pompoase și alte podoabe intelectuale. În acest 
sens, ei vor să producă efect asupra celor din jur, să‑i impresioneze 
cu aparenta lor inteligență și cultură, compensând astfel sentimentul 
penibil de prostie.

4. Tipul care apelează la definiții este foarte înrudit cu tipul 
urmă tor, cel predicativ, sau mai precis spus, tipul predicatelor de 
valoare, de pildă:
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floare frumoasă cuțit periculos
bani plăcut moarte înfiorătoare
animal urât  

În cazul tipului care apelează la definiții este evidențiată sem‑
nificația intelectuală a cuvintelor‑stimul, pe când în cazul tipului 
predicativ, semnificația lor afectivă. Există tipuri predicative complet 
exagerate, unde apar reacții ca: 

pian îngrozitor
a cânta divin
mamă preaiubită
tată ceva bun, frumos, sacru

În cazul tipului care apelează la definiții este manifestată în exte‑
rior sau, mai degrabă, este simulată o atitudine absolut intelectuală, 
pe când aici avem una extrem de afectivă. Dar așa cum tipul care 
apelează la definiții are să acopere, de fapt, tocmai lipsa de inteli‑
gență, exprimarea excesivă a sentimentelor trebuie să acopere și ea 
sau să compenseze cu asupra de măsură o deficiență de afect. Această 
concluzie este pusă în lumină într‑un mod interesant de următoarea 
descoperire: cu ocazia investigațiilor privitoare la influența mediului 
familial asupra tipul de asociații s‑a dovedit că tinerii prezintă 
rareori un tip predicativ și că, în schimb, frecvența acestuia crește 
odată cu vârsta; la femei, predicatele de valoare încep să se înmulț‑
ească după 40 de ani, iar la bărbați cam după 60 de ani. Asta coincide 
cu perioada în care, realmente, afectivitatea se diminuează consi‑
derabil în absența sexualității.

Dacă la un subiect există un tip predicativ clar, putem trage în‑
totdeauna concluzia că în acest fel se compensează un mare deficit 
afectiv. Totuși, nu putem conchide niciodată invers, și anume că un 
gol sufletesc trebuie să producă un tip al predicatelor de valoare, 
după cum nici idioția nu produce de‑a dreptul un tip care apelează 
la definiții. Tipul predicativ poate fi trădat și de conduita lui exteri‑
oară, de exemplu, de un comportament nefiresc aparte, de exclamații 
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exaltate, de o purtare afectată, de un limbaj forțat și răsunător, așa 
cum deseori poate fi observat în societate.

Tipul complexat nu vădește vreo tendință deosebită, exceptând‑o 
pe aceea de a‑și trece sub tăcere complexele, îndărătul perturbațiilor 
din cursul experimentului. Tipul care apelează la definiții și tipul 
pre dicativ trădează însă o tendință reală de a exercita cumva o anu‑
mită influență asupra experimentatorului. Tipul care apelează la 
defi niții încearcă să‑și scoată în relief inteligența, pe când tipul pre‑
dicativ, afectivitatea. Pesemne că nu mai este nevoie să adaug ce im‑
portanță au asemenea constatări pentru diagnosticul unui caracter.

De experimentul asociațiilor leg de obicei un al doilea experi‑
ment, de un alt tip, așa‑zisa reproducere. Îi repet subiectului aceleași 
cuvinte‑stimul și îl întreb dacă‑și mai amintește reacțiile avute an‑
terior. În anumite locuri, memoria va da greș, și anume, după cum 
arată experiența, acele locuri sunt cuvintele‑stimul care au atins un 
complex accentuat afectiv sau cuvintele‑stimul consecutive unui 
astfel de cuvânt critic.

Acest fenomen a fost etichetat drept paradoxal și contrar oricărei 
experiențe. Căci știm totuși că memorăm mult mai bine lucrurile 
accentuate afectiv decât pe cele indiferente. Ceea ce e corect, cu sigu‑
ranță, dar nu este valabil pentru expresia lingvistică a conținutului 
accentuat afectiv. În schimb, uităm foarte ușor ce am spus când am 
fost emoționați; și chiar ne contrazicem. Pe aceasta se bazează și 
eficiența interogatoriului încrucișat în justiție. Metoda reproducerii 
servește, deci, la evidențierea și mai clară a stimulilor complexului. 
La oamenii normali întâlnim, de regulă, un număr restrâns de repro‑
duceri greșite, rareori mai mult de 10–15%. La cei anormali însă, în 
special în cazul isteriei, întâlnim adesea 20–40% reproduceri greșite. 
Așadar, în anumite cazuri, nesiguranța reproducerii constituie, la 
rându‑i, un criteriu pentru emotivitatea subiectului.

Cei mai mulți dintre nevrotici au tendința pronunțată de a‑și 
învălui problemele intime într‑o obscuritate impenetrabilă chiar și 
în fața medicului, astfel încât acestuia îi vine foarte greu să‑și facă  
o imagine corespunzătoare despre psihologia pacientului său. În 
asemenea cazuri, mă orientez întotdeauna, în mare măsură, după 
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experimentul asociațiilor. După încheierea acestuia trec în revistă 
mai întâi derularea generală a timpilor de reacție. Numeroși timpi 
foarte prelungiți constituie pentru mine o probă indubitabilă că 
pacientul nu se poate adapta experimentului decât în condițiile unor 
perturbații puternice.

Deci, funcțiile sale psihologice se desfășoară cu mari fricțiuni și 
împotriviri interne. Cei mai mulți dintre nevrotici nu reacționează 
decât împotrivindu‑se puternic și, prin urmare, într‑un mod foarte 
evident. Există însă cazuri când timpii de reacție sunt, în medie, scurți, 
ca la oamenii normali, și când lipsesc și celelalte caracteristici ale 
complexului, deși există neîndoielnic simptome nevrotice. Aceste 
cazuri mai rare le întâlnim mai ales la bolnavii cronici foarte inteli‑
genți și instruiți, care au învățat să‑și țină în frâu conduita aparentă 
prin ani întregi de exercițiu și, de aceea, trădează puțin sau nu 
divulgă nimic în exterior din nevroza lor. La o examinare superficială 
i‑am putea socoti normali. Totuși, în unele momente, ei vădesc 
perturbări ce trădează complexul refulat.

După cercetarea timpilor de reacție îmi îndrept atenția către tipul 
de asociație și stabilesc despre ce tip este vorba. Dacă este un tip pre‑
dicativ, trag concluziile prezentate amănunțit mai devreme; dacă e 
un tip marcat de complexe, caut să stabilesc ce tip de complex are. 
Dacă avem experiența necesară, putem să ne eliberăm în mare mă‑
sură de ceea ce declară subiectul și, eventual, să descifrăm pur și 
simplu din rezultatele experimentului, aproape fără știrea subiec‑
tului, cele mai intime complexe ale lui. Caut mai întâi cuvintele re‑
petate și le grupez, apoi aleg cuvinte‑stimul care prezintă cele mai 
puternice perturbații. În multe situații este suficient să reunesc 
aceste cuvinte, spre a putea descifra complexul. În unele cazuri însă 
sunt nevoit să mai pun o întrebare sau alta. Cel mai bine ar fi dacă 
v‑aș lămuri chestiunea pornind de la un exemplu concret:

Este vorba despre o femeie instruită, de 30 de ani, căsătorită de  
3 ani. De la începutul căsniciei suferă, ca să spunem așa, de tulburări 
episodice, în care manifestă o gelozie turbată față de soțul ei. În rest, 
căsnicia este foarte fericită, mai ales că bărbatul nu‑i dă absolut nici‑
un prilej de gelozie. Pacienta este sigură că‑l iubește și că stările ei de 
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agitație sunt complet neîntemeiate. Ea nu‑și poate imagina de unde 
provin aceste stări și se simte total nedumerită. De remarcat este 
faptul că pacienta e catolică și a primit o educație religioasă, dar că 
soțul ei este protestant. Totuși, această deosebire pare să nu joace 
niciun rol. Anamneza mai exactă a scos la iveală de‑a dreptul exis‑
tența unei nemaipomenite pruderii; astfel, de pildă, în prezența pa‑
cientei nu era voie să se vorbească despre nașterea surorii ei, fiindcă 
momentul sexual legat de aceasta o transpunea într‑o stare de maxi‑
mă agitație. Nici măcar nu se dezbrăca în prezența soțului, ci mergea 
într‑o cameră alăturată și așa mai departe. Pretinde că la 27 de ani 
încă nu știe cum se nasc copiii. Experimentul asociațiilor a scos la 
iveală ceea ce este prezentat în figura 8.

Cuvintele‑stimul marcate de perturbații puternice sună astfel: 
galben, a se ruga, a se despărți, a se căsători, a se certa, vechi, familie, 
fericire, fals, teamă, a săruta, logodnică, a alege, mulțumit. Cele mai 
puternice perturbații le întâlnim la următoarele cuvinte‑stimul: a se 
ruga, a se căsători, fericire, fals, teamă și mulțumit. În mod evident, 
aceste cuvinte dau primele peste complex. De aici se poate trage 
concluzia: nu îi este indiferent faptul că soțul ei este protestant, căci 
pacienta se gândește din nou la rugăciune, cu căsnicia este ceva în 
neregulă, ea este nefericită, e falsă, adică are fantezii legate de infi‑
delitate, îi e teamă (de soț? de viitor?). Este nemulțumită de alegerea 
ei (a alege), se gândește la despărțire? Așadar, pacienta are un com‑
plex al divorțului, fiind foarte nemulțumită de căsnicia ei. Când i‑am 
comunicat acest rezultat, a fost zguduită și a încercat la început să 
nege, apoi să înfrumusețeze realitatea, dar până la urmă a recunoscut 
totul. Și mai mult decât atât: ea a scos la lumină un material enorm 
despre fanteziile legate de infidelitate, despre reproșurile față de soț 
și așa mai departe. Pruderia și gelozia ei n‑au fost altceva decât pro‑
iecția propriilor dorințe sexuale, îndreptate asupra soțului. Deoarece 
a fost, de fapt, infidelă în planul fanteziei, fără a mărturisi acest lucru, 
a fost geloasă pe soțul ei.

Este imposibil să ofer în cadrul unei prelegeri o imagine de ansam‑
blu asupra tuturor posibilităților de aplicare practică a experimentului 
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asociațiilor. Trebuie să mă mulțumesc cu a vă demonstra măcar 
problemele principale.

Doamnelor și domnilor*

În ultima prelegere am văzut cât sunt de importante procesele afective 
din copilărie pentru viața de mai târziu. În prelegerea de astăzi aș dori să vă 
ofer o privire de ansamblu asupra vieții sufletești a copilului cu ajutorul 
analizei unei fetițe de 4 ani. Este foarte regretabil că printre dvs. nu sunt 
totuși decât foarte puțini care au citit analiza „micului Hans“, publicată anul 
acesta de către Freud. De fapt, ar trebui să vă comunic mai întâi conținutul 

* [Aceste pasaje ale prelegerii sunt publicate pentru prima dată aici. Cf. prima 
notă de subsol din acest capitol și prima notă din capitolul următor.]
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Figura 8. Coloanele hașurate reprezintă reproducerile defectuoase, cele albe 
repetările cuvintelor‑stimul, iar cele punctate indică asociațiile la care pacienta 
ori a râs, ori a pronunțat greșit și s‑a folosit de mai multe cuvinte în loc de unul. 
Înălțimea coloanei indică, la rându‑i, lungimea timpilor de reacție. [Nume‑
rotarea de la 1 la 100 coincide cu lista cuvintelor‑stimul.]
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analizei respective, ca să fiți dvs. înșivă puși în situația de a compara acele 
rezultate cu ale mele și să remarcați cu uimire cât de mare este asemănarea 
dintre creațiile inconștiente ale celor doi copii. Fără cunoașterea analizelor 
fundamentale ale lui Freud, multe lucruri pe care vi le voi comunica în 
continuare vi se vor părea neobișnuite, neinteligibile și, poate, chiar 
inacceptabile. Dar vă rog să amânați formularea unei sentințe definitive și 
să aveți mai degrabă bunăvoința de a aprofunda aceste noutăți, căci o 
asemenea muncă de pionierat pe un teren necunoscut solicită nu doar 
maximă răbdare din partea cercetătorului, ci și atenția lipsită de prejudecăți 
a publicului său. Până acum, aproape în permanență, destinul cercetărilor 
freudiene a fost, din păcate, ca, din pricina dezbaterii aparent brutale a celor 
mai intime secrete ale sexualității, mulți oameni să se simtă dezgustați și, 
drept urmare, să respingă totul de la bun început, fără o examinare 
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propriu‑zisă. Nu ne putem apropia de aceste lucruri cu convingerea fermă 
că ele nu există; altminteri, se prea poate ca ele să nu existe în realitate 
pentru cel care are idei preconcepute. Trebuie, mai curând, să ne plasăm 
pentru un timp în poziția cercetătorului și să investigăm fenomenele sub 
îndrumarea lui. Numai în acest mod este posibil să stabilim corectitudinea 
sau incorectitudinea observațiilor noastre. Greșim, poate, cum greșesc toți 
oamenii. Însă faptul că ni se reproșează numai erori și lucruri mai grave nu 
ne face să vedem mai clar. Preferăm să vedem unde greșim. Iar asta trebuie 
să ni se arate în propriul nostru domeniu de experiență. Dar până acum, 
critica n‑a reușit încă să vină în domeniul nostru de activitate și să ne ofere 
o altă concepție despre lucrurile pe care le‑am văzut. De aceea, ne plângem 
iar și iar că, necontenit, criticii noștri se află într‑o ignoranță totală și n‑au 
habar despre ce este vorba în realitate. Singurul motiv al acestui fapt este că 
niciodată criticii nu și‑au dat încă silința să învețe odată temeinic metodele 
noastre; dacă ar face asta, ne‑ar înțelege.

Onorate domnule președinte!
Preastimată adunare!
Vă mulțumesc din inimă pentru marea cinste pe care mi‑a făcut‑o Clark 

University prin conferirea titlului de Doctor of Laws. Mai mult decât pentru 
cinstirea personală v‑aș mulțumi pentru recunoașterea acordată astfel 
operei mele. Opera mea se identifică cu mișcarea științifică inaugurată de 
profesorul Freud, al cărei slujitor am onoarea să fiu. Cred că prin faptul că 
ne conferiți supremul titlul academic, vă cinstiți pe dvs. înșivă, întrucât 
Clark University este prima universitate din lume care a recunoscut oficial 
opera realizată. Sunteți primii, dar în special onoratul dvs. domn președinte 
este cel care, având o viziune largă și curajoasă, a înțeles și a recunoscut în 
mod oficial importanța mișcării noastre. Când voi părăsi America și mă voi 
reîntoarce în Elveția, mă vor însoți amintiri frumoase, amintiri despre o țară 
cu bărbați liberi, care, netulburați de prejudecăți, apreciază un lucru numai 
în funcție de valoarea lui reală. Această impresie va rămâne pentru noi de 
neuitat.
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XI. 
CONSTELAȚIA FAMILIALĂ*

Doamnelor și domnilor!
După cum ați văzut, în psihologia practică există diverse 

întrebuințări ale experimentului asociațiilor. Astăzi aș dori să vă 
vorbesc despre o altă utilizare, care la început are doar o însemnătate 
teoretică. Discipola mea, dra dr. Fürst1, a făcut următoarea cerce‑
tare: ea a efectuat experimente ale asociațiilor cu membri a 24 de 
familii, ceea ce înseamnă cu 100 de subiecți, de unde a rezultat un 
material de 22 000 de asociații. Acest material a fost prelucrat în felul 
următor:

Au fost stabilite 15 grupuri separate după criterii logi co‑ling‑
vistice, iar asociațiile au fost împărțite în rubrici.2

* Despre istoria apariției acestei a doua prelegeri ținute la Clark University, cf. 
prima notă de subsol de la studiul X — Metoda asociațiilor. Conținutul coincide 
în mare măsură cu articolul Associations d’idées familiales din Archives de 
Psychologie, VII (Geneva, 1907/08), pp. 160–168, articol care, tocmai din această 
cauză, n‑a fost introdus în ediția de Opere complete. Din acel articol am preluat 
doar tabelele I–V, patru dintre acestea fiind prezentate de Jung și în cea de‑a 
treia prelegere din Tavistock Lectures (Londra, 1935) — cf. „Despre bazele 
psihologiei analitice“, în Opere complete, vol. 18/1, Ed. Trei, București, 2014.]

1 [Emma FÜRST, dr. în medicină, membru al corpului medical din Clinica 
universitară de psihiatrie Burghölzli din Zürich. Titlul publicației menționate: 
Statistische Untersuchungen über Wortassoziationen und über familiäre Über
einstimmung im Reaktionstypus bei Ungebildeten.]

2 [Manuscrisul conține aici indicația de a insera în întregime capitolul II din 
Asso ciations d’idées familiales (cf. supra). Traducere: Elisabeth Rüf.]
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   Bărbat Femeie Diferență
 I. Coordonarea 6,5 0,5 6
 II. Subordonarea și supraordonarea 7 – 7
 III. Contrastul – – –
 IV. Predicatul ca expresie a judecății 
    personale 8,5 95,0 86,5
 V. Predicatul obișnuit 21,0 3,5 17,5
 VI. Relația verbului cu subiectul 
  și obiectul 15,5 0,5 15,0
 VII. Determinarea timpului etc. 11,0 – 11,0
 VIII. Definiția 11,0 – 11,0
 IX. Coexistența 1,5 – 1,5
 X. Identitatea 0,5 0,5 –
 XI. Forma lingvistico‑motoare 12,0 – 12,0
 XII. Combinația lexicală – – –
 XIII. Completarea lexicală – – –
 XIV. Reacția sonoră – – –
 XV. Reacția defectuoasă – – –

  Total – – 173,5
  Diferența medie                                      173,5/15 = 11,5

Așa cum se poate observa din acest exemplu, eu folosesc dife‑
rența pentru a scoate în evidență gradul de analogie. Spre a găsi o 
bază pentru suma similitudinilor, am calculat diferențele dintre toți 
subiecții doctorului Fürst, care nu sunt înrudiți între ei, comparând 
fiecare subiect de sex feminin cu toate celelalte femei care nu sunt 
rude; la fel am procedat și cu subiecții de sex masculin.

Diferența cea mai pronunțată apare în cazurile în care, când 
comparăm între ele asociațiile a doi subiecți, nu constatăm carac‑
teristici comune. Toate grupurile sunt calculate în procente, unde 
200/15 = 13,3% constituie cea mai mare diferență posibilă.

I. Diferența medie în cazul subiecților de sex masculin neînrudiți între 
ei se cifrează la 5,9%; cea a femeilor din același grup este de 6%.
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II. Diferența medie în cazul subiecților de sex masculin înrudiți între ei 
se cifrează la 4,1%; cea a femeilor înrudite este de 3,8%. Din aceste cifre 
vedem că rudele tind să fie în concordanță ca tip de reacție.

III. Diferența dintre tați și copii =  4,2
       Diferența dintre mame și copii =  3,5
Tipul de reacție al copiilor se apropie mai degrabă de cel al mamelor, 

decât de cel al taților.
IV. Diferența dintre tați și fiii lor =  3,1
      Diferența dintre tați și fiicele lor =  4,9
      Diferența dintre mame și fiii lor =  4,7
      Diferența dintre mame și fiicele lor =  3,0
V.   Diferența dintre frați =  4,7
      Diferența dintre surori =  5,1
Dacă excludem din această comparație surorile căsătorite, rezultă urmă‑

toarele:
      Diferența dintre surorile necăsătorite =  3,8
Din aceste observații putem deduce că o căsnicie slăbește într‑o măsură 

mai mare sau mai redusă concordanța originară, dacă soțul aparține unui 
alt tip decât soția.

      Diferența dintre frații necăsătoriți =  4,8
În cazul bărbaților, căsnicia nu pare să aibă vreo influență asupra tipului 

de reacție. Ce‑i drept, materialul aflat la dispoziția noastră nu este încă 
suficient, spre a ne permite să desprindem concluzii definitive.

VI. Diferența dintre soț și soție =  4,7
Această cifră sintetizează în mod nesatisfăcător diverse valori foarte 

inegale, adică există cazuri de o concordanță superioară, dar și cazuri de 
discordanțe majore.

Rezultatele diferite sunt exprimate în reprezentări grafice 
(figurile 1–5). În ele am evidențiat în procente, pe verticală, numărul 
asociațiilor de fiecare tip. Cifrele prezentate pe orizontală indică 
formele de asociație, conform tabelului de mai sus.
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Figura 1. Tatăl (linia continuă) este un tip obiectiv, în vreme ce mama 
și fiica dezvoltă un tip pur predicativ, cu o foarte pronunțată tendință 
subiectivă.

Figura 2. Soțul și soția se încadrează bine amândoi într‑un tip predicativ 
obiectiv, dar la femeie predicatele subiective sunt ceva mai frecvente.

Figura 3. O concordanță foarte frumoasă între un tată și cele două fiice 
ale lui.

Figura 4. Două surori care trăiesc împreună. Linia punctată corespunde 
surorii căsătorite.

Figura 5. Soțul și soția. Soția este sora celor două femei din figura 4. Ea 
se apropie aproape complet de tipul soțului ei. Curba ei se opune de‑a 
dreptul celei a surorilor ei.

Similitudinea asociațiilor este deseori absolut extraordinară. 
Reproduc aici asociațiile unei mame și ale fiicei ei.

Cuvântul‑stimul Mama Fiica
a fi atent elev silitor elev
lege poruncă divină Moise
drag copil tata și mama
mare Dumnezeu tata
cartof plantă cu tuberculi plantă cu tuberculi
familie mai multe persoane cinci persoane
străin călător călător
frate drag mie drag
a săruta mama mama
incendiu mare durere a durea
ușă largă mare
fân uscat uscat
lună multe zile 31 de zile
aer rece umed
cărbune plin de funingine negru
fructe dulce dulce
vesel copil voios copii mici
 etc.
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Tatăl                        Mama                              Fiica

1
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2

3

Soțul                            Soția

Tatăl                               Fiica I                               Fiica II
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La drept vorbind, ne‑am putea aștepta ca în cadrul acestui expe‑
riment care deschide larg calea arbitrariului, individualitatea să se 
impună în cea mai mare parte, astfel încât să descoperim o maximă 
diversitate și iregularitate a asociațiilor. Dar, după cum vedem, 
lucrurile stau invers. Nu numai că fiica se mișcă în bună măsură în 
aceeași sferă de idei ca mama, ci și formal, ea folosește chiar aceleași 
cuvinte. Ce pare mai fugar, mai instabil și mai anarhic decât o idee 
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spontană sau un gând care trece grăbit? Însă gândul nu este anarhic 
sau liber, ci e bine încorsetat în mediul său. Așadar, dacă până și cele 
mai superficiale și, aparent, cele mai efemere plăsmuiri ale intelec‑
tului se supun total constelației mediului, la ce să ne mai așteptăm 
atunci în privința emoțiilor mai importante, a sentimentelor, a do‑
rin țelor, a speranțelor și a intențiilor?

Să mai examinăm o dată un exemplu concret, și anume figura 1.
Mama — 45 de ani, fiica — 16 ani. La ambele, tipul predicatelor 

de valoare este extrem de bine conturat, iar ele diferă de tată în mod 
evident. Tatăl este un bețivan și un om decăzut. De aceea, înțelegem 
cu ușurință că soția lui, mama, simte un gol sufletesc, divulgat în 
exterior de tipul predicatelor de valoare, potențat în cazul ei. Pentru 
fiica de 16 ani nu pot exista nicidecum aceleași condiții, deoarece, în 
primul rând, ea nu este măritată cu un bețiv, iar în al doilea rând, are 
încă toată viața înainte, cu speranțele ei inerente. Pentru fiică este 
de‑a dreptul nefiresc să manifeste un tip extrem al predicatelor de 
valoare. Ea ia atitudine față de stimulii din preajmă, la fel ca și mama. 
Dar în timp ce la mamă această atitudine este într‑o oarecare măsură 
o consecință firească a condițiilor ei de viață nefericite, la fiică această 
cauză lipsește cu desăvârșire. Fiica o imită pur și simplu pe mamă și 
are aceeași atitudine ca aceasta. Să ne gândim ce poate însemna asta 
pentru o tânără fată! Dacă o tânără reacționează față de lume la fel 
ca o femeie mai în vârstă, dezamăgită de viață, acest lucru este în 
primul rând nefiresc și forțat. Dar sunt posibile urmări și mai se‑
rioase. După cum știți, tipul predicatelor de valoare își exteriori zează 
sentimente intense. Sentimentele contaminează întotdeauna. Astfel, 
de pildă, nu ne putem împiedica niciodată să răspundem, cel puțin 
lăuntric, la sentimentele și pasiunile din proximitatea noastră, lăsân‑
du‑ne infectați și, eventual, captivați de acestea. Chiar afectele și ma ni‑
festările lor fizice au inițial acest sens biologic, și anume de meca nism 
de protecție al individului și al întregii turme. Dacă ne manifestăm 
afecțiunea, putem conta cu mare certitudine pe faptul că o vom pri‑
mi înapoi de la celălalt. Acesta este sensul tipului predicatelor de 
valoare. Afecțiunea care‑i lipsește femeii de 45 de ani, adică dra‑
gostea din căsnicie, ea caută s‑o suplinească din exterior și, de aceea, 
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participă cu mult zel la meetings of Christian Science. Or, dacă fiica 
imită această atitudine, ea face același lucru ca mama și căută să 
primească afecțiune din exterior. Pentru o fată de 16 ani, o asemenea 
atitudine este însă cel puțin periculoasă. Ea se comportă ca mama ei, 
suferind în relație cu anturajul și solicitând afecțiune. Pentru mamă 
această atitudine nu mai este primejdioasă, dar pentru fată, da, din 
motive ușor de observat. În momentul în care se va desprinde de 
mamă și de tată, ea va fi precum mama, adică o femeie nemulțumită 
lăuntric, cu comportament de suferindă. Drept urmare, ea este ex‑
pusă celei mai mari primejdii, aceea de a cădea victimă brutalității 
și de a se mărita, la rându‑i, cu un bărbat brutal și bețiv ca tatăl ei.

Această reflecție mi se pare semnificativă pentru înțelegerea 
influenței mediului și a educației. Pe baza acestui exemplu am văzut 
ce trece de la mamă asupra copilului. Viața bună și cucernică sau alte 
adevăruri pedagogice, turnate mecanic în capul tânărului, nu au 
vreo influență formativă asupra caracterului unui om în devenire, ci 
cel mai puternic efect asupra lui îl are atitudinea afectivă proprie 
pă rinților și educatorilor, pe care aceștia înșiși n‑o conștientizează. 
Dizarmonia ascunsă dintre părinți, o îngrijorare tainică, dorințele 
secrete refulate, toate acestea le produc oamenilor o anumită stare 
afectivă, ale cărei semnale exterioare se strecoară încet, dar sigur în 
sufletul copilului, fără ca el însuși să‑și dea seama, și generează acolo 
aceeași atitudine, iar odată cu aceasta, aceleași reacții la stimulii din 
lumea înconjurătoare. Știm că devenim deprimați noi înșine în rela‑
țiile cu oameni posomorâți și melancolici. Un om nervos și agitat 
sufletește își contaminează anturajul cu neliniște, unul nemulțumit 
cu nemulțumirea lui ș.a.m.d. Dacă până și noi, adulții, ne dovedim 
foarte sensibili la asemenea influențe din partea mediului, cu atât mai 
mult trebuie să ne așteptăm la acest lucru de la copil, al cărui suflet 
este moale și modelabil precum ceara! Tata și mama își pun pecetea 
personalității lor, întipărind‑o adânc în sufletul lui, cu atât mai adânc 
cu cât copilul este mai sensibil și mai maleabil. În acest mod, totul se 
răsfrânge inconștient în copil, chiar dacă este vorba despre lucruri 
despre care nu s‑a vorbit niciodată. Copilul imită gesturile și, așa cum 
la părinți gestul constituie expresia stării sufletești, tot astfel acesta 
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generează treptat o stare afectivă asemănătoare la copil, deoarece el 
se transpune în gestul respectiv. Copilul se adaptează la lume ca și 
părinții săi, iar la pubertate, când el începe să se desprindă de magia 
familiei, pășește în viață pe căile prefigurate de tată și de mamă. Cele 
mai frecvente indispoziții ale pubertății, adesea foarte profunde, por‑
nesc de aici: sunt simptome ce‑și au rădăcinile în dificultatea readap‑
tării. Mai întâi, adolescentul încearcă să se separe cât mai mult de 
familie în genere și poate chiar să se înstrăineze de părinți, dar cu 
atât mai mult rămâne legat lăuntric de imaginea părinților săi. Îmi 
amintesc de cazul unui tânăr nevrotic care a fugit de la părinții lui, 
poziționându‑se față de ei ca un străin, aproape ostil. El mi‑a mărtu‑
risit însă că are un sanctuar special, adică un tezaur personal în care 
a adunat vechile lui cărți din copilărie, flori uscate de demult, niște 
pietre și chiar sticluțe cu apă din fântâna de‑acasă și dintr‑un pârâu 
unde se plimbase cu părinții odată, când era copil, și alte lucruri de 
acest fel.

Primele încercări de a câștiga prietenia și iubirea cuiva au fost 
constelate la maximum de relația cu părinții, iar aceasta arată de obicei 
cât sunt de puternice influențele constelației familiale. Adesea se 
întâmplă, de exemplu, ca un om sănătos, a cărui mamă este isterică, 
să se însoare, la rându‑i, cu o isterică sau fiicele unui bețiv să‑și aleagă 
drept soți tot niște bețivi. Cândva am consultat o tânără doamnă de 
26 de ani, inteligentă și instruită, care acuza un simptom ciudat. Se 
plângea că ochii ei capătă din când în când o expresie stranie, care 
produce un efect neplăcut asupra bărbaților. În acele momente, când 
se uită la un domn, acesta intră în încurcătură, se uită în altă parte, 
îi spune repede ceva vecinului său și pe urmă devin amândoi stin‑
gheriți sau râd. Pacienta e convinsă că privirea ei le trezește domnilor 
gânduri necuviincioase. A fost imposibil să‑i scot din minte această 
convingere fermă. Simptomul m‑a făcut să presupun imediat că este 
vorba despre un caz de paranoia, și nu despre o nevroză. Dar, așa 
cum s‑a vădit după trei zile de tratament deja, mă înșelasem, căci 
simptomul a dispărut prompt după rezolvarea lui analitică. El apă‑
ruse în felul următor: doamna avea un iubit care o părăsise în modul 
cel mai surprinzător. Ea se simțea foarte izolată, s‑a retras din orice 
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societate și a renunțat la orice plăceri, i‑au venit gânduri suicidale și 
astfel, în această singurătate, s‑au aglomerat dorințe erotice nemăr‑
turisite și refulate, pe care le proiecta inconștient asupra domnilor, 
de îndată ce se întâlnea cu aceștia. De aici provenea convingerea  
că privirea ei le‑ar trezi domnilor dorințe erotice. Investigația mai 
atentă a scos la iveală faptul că iubitul care o părăsise era bolnav psi‑
hic, ceea ce ea nu remarcase, din câte se pare. Atunci mi‑am manifes‑
tat față de ea uimirea că a făcut o alegere atât de inoportună și am 
adăugat observația că va fi având o anumită înclinație să iubească 
tocmai persoane anormale din punct de vedere psihic. Ea a negat 
acest lucru, spunând că fusese logodită mai demult cu un bărbat 
absolut normal. Și acest bărbat o părăsise, la rându‑i, într‑un mod 
ciudat, dar după cum a reieșit din cercetarea întreprinsă ulterior, 
acesta fusese internat și el într‑un ospiciu ceva mai înainte, vreme de 
un an. Așadar, tot un bolnav psihic. După aceea mi s‑a părut că am 
stabilit cu suficientă certitudine tendința ei inconștientă de a căuta 
bolnavi psihic. De unde provenea acest gust bizar? Tatăl ei a fost un 
excentric, care în anii din urmă s‑a înstrăinat total de familie. De 
aceea, ea și‑a întors curând dragostea de la tată către un frate cu 8 ani 
mai mare decât ea, pe care l‑a iubit și l‑a venerat ca pe un tată, iar 
acest frate s‑a îmbolnăvit psihic incurabil când pacienta avea 14 ani. 
În mod evident, deci, acesta a fost modelul de care pacienta nu s‑a 
putut dezbăra niciodată și în funcție de care a trebuit să‑și aleagă 
iubiții ce au făcut‑o nefericită. Probabil că acest model infantil a ge‑
nerat și forma ciudată a nevrozei ei, lăsând impresia exclusivă a unei 
boli psihice. Să ținem seama că în acest caz a fost vorba despre o 
doamnă foarte instruită și inteligentă, ce n‑a trecut, să zicem, nepă‑
să toare pe lângă evenimentele ei sufletești, ci a scormonit mult, ca să 
descopere cauzele nefericirii ei, fără să aibă habar ce stă la originea 
nenorocirii sale.

Acestea sunt lucruri ce ni se par absolut firești, sufletește vorbind, 
și pe care, tocmai de aceea, nu le vedem, ci trecem toată vina pe 
seama așa‑numitului caracter înnăscut. Aș putea înmulți oricât 
exemplele de acest tip. Fiecare pacient are contribuția lui la problema 
modului în care influența mediului familial ne determină destinul. 
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La fiecare nevrotic vedem cum constelația mediului infantil in‑
fluențează adesea până în detaliu nu numai caracterul nevrozei, ci și 
destinele individuale. Nenumărate cazuri de alegere nefericită a pro‑
fesiei și de căsnicii distruse pot fi explicate prin această constelație. 
Dar există și situații când profesia a fost o alegere fericită, când 
persoana respectivă nu și‑ar fi putut dori un soț sau o soție mai 
bună, și totuși acel om nu se simte bine, ci trăiește și muncește mereu 
în condiții complicate. Asemenea cazuri apar des sub chipul neuras‑
te niei cronice. Aici este vorba despre faptul că psihicul s‑a scindat 
inconștient în două părți divergente, care se obstrucționează re‑
ciproc: o parte trăiește cu soțul și cu profesia, iar cealaltă trăiește în 
trecut, cu tata și cu mama, fără ca individul însuși să‑și dea seama. 
Am tratat o doamnă care după mulți ani de afecțiune nevrotică 
gravă a căzut în dementia praecox. Neplăcerile nevrotice au debutat 
la începutul căsniciei. Doamna avea un soț bun, instruit, înstărit, cu 
care ea se potrivea, de fapt, întru totul și al cărui caracter n‑ar fi 
ridicat absolut niciun obstacol în calea unei căsnicii fericite. Cu toate 
acestea, căsnicia era nefericită, și anume doar pentru că soția era 
nevrotică, iar asta împiedica orice conviețuire tihnită.

Principiul oricărei psihanalize, important din punct de vedere 
euristic, sună astfel: Dacă la cineva se declanşează o nevroză, această 
afecțiune conține aspectul negativ al relației pacientului cu persoana 
cea mai apropiată. Dacă soțul are nevroză, aceasta exprimă răspicat 
faptul că el se găsește într‑o intensă opoziție cu soția sa și are tendințe 
contrare ei, iar dacă soția are nevroză, ea are tendința de a se înde‑
părta de soț. Dacă persoana nu este căsătorită, nevroza se îndreaptă 
împotriva iubitului sau a iubitei ori împotriva părinților. Orice ne‑
vrotic se opune în mod firesc formulării necruțătoare a conținutului 
nevrozei sale și deseori nu vrea s‑o recunoască pentru nimic în lume, 
deși situația este mereu aceeași. Ce‑i drept, conflictul nu se află la 
suprafață, ci de cele mai multe ori trebuie să fie dezvăluit abia în 
urma unei psihanalize anevoioase.

Istoria pacientei noastre este următoarea: Tatăl ei a fost o perso‑
nalitate impresionantă. Ea era fiica lui preferată și avea pentru el o 
venerație fără margini. La vârsta de 17 ani, ea s‑a îndrăgostit pentru 
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prima dată de un tânăr. În perioada respectivă a avut de două ori 
ace lași vis, a cărui impresie n‑a mai părăsit‑o în toți anii care au urmat 
și căruia ea i‑a atribuit chiar o semnificație mistică, de care își amin‑
tea adesea, străbătută de un fior religios. Și anume i‑a apărut în vis 
silueta unui bărbat înalt, cu o minunată barbă albă, la a cărui vedere 
a străbătuto un sentiment de înfiorat extaz, ca şi când ar fi simțit 
apro pierea de Dumnezeu însuşi. Acest vis a produs cea mai puternică 
impresie asupra ei, iar pe urmă a fost nevoită să se gândească mereu 
la el. Relația amoroasă de odinioară s‑a dovedit puțin serioasă și a fost 
abandonată curând. Mai târziu, pacienta s‑a măritat cu soțul ei actual. 
Deși își iubea soțul, a trebuit să‑l compare mereu, în sufletul său, cu 
răposatul ei tată, iar comparația se termina de fiecare dată în defa‑
voarea soțului. Tot ce spunea, intenționa și făcea soțul se subordona 
acestui criteriu și mereu rezultatul a fost același: „Tatăl meu ar fi 
făcut totul mai bine și într‑un alt mod“. Astfel, pacienta nu se bucura 
de viața alături de soțul ei și nu putea nici să‑l respecte și nici să‑l 
iubească suficient; era nemulțumită și neîmplinită sufletește. Treptat 
s‑a născut în ea o religiozitate ardentă și au apărut totodată puternice 
neplăceri de tip isteric. Ea a început să fie încântată când de un preot, 
când de altul, a căutat pretutindeni un prieten spiritual și s‑a înstră‑
inat tot mai mult de soțul ei. După vreun deceniu, boala psihică  
a izbucnit în mod manifest. Bolnavă fiind, n‑a mai vrut să știe nimic 
de soț și de copil și a crezut că altcineva a lăsat‑o gravidă; pe scurt, 
opoziția față de soț, reprimată anevoie până atunci, a ieșit acum la 
iveală, în toată nuditatea ei, vărsându‑și focul, printre altele, chiar și 
în cele mai grele injurii.

În acest caz vedem cum, odată cu momentul căsătoriei, survine 
o nevroză, care exprimă o atitudine negativă față de soț, ca să spu‑
nem așa. În ce constă această opoziție? Constă în contrapunerea tată‑
lui pacientei, deoarece ea constată zilnic că soțul nu este pe măsura 
tatălui ei. Când pacienta s‑a îndrăgostit pentru prima dată, s‑a 
manifestat și un simptom sub forma unui vis vizionar extrem de 
impresionant. L‑a văzut pe bărbatul cu o minunată barbă albă: cine 
era acest bărbat? Când i‑am îndreptat atenția spre frumoasa barbă 
albă, pacienta a recunoscut fantoma: era, firește, tatăl ei. Astfel, ori 
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de câte ori pacienta e pe punctul să iubească pe cineva, chipul tatălui 
se interpune perturbator și o împiedică să i se adapteze psihologic 
bărbatului.

Am ales ca exemplu tocmai acest caz fiindcă el este foarte simplu, 
transparent și absolut tipic pentru nenumărate căsnicii schilodite de 
nevroza soției. Așa că aș putea să vă prezint până la epuizare exemple 
de acest tip. Nenorocirea o constituie întotdeauna legătura prea 
puternică a copiilor cu părinții: urmașii se împotmolesc în relația 
infantilă. Aceasta ar fi una dintre cele mai nobile sarcini ale educației, 
și anume să rezolve problema modului în care maturul ar putea să 
se elibereze de legătura inconștientă cu influențele mediului său 
infantil, de o așa manieră încât să rețină ceea ce este util din aceasta 
și să se dezbare de tot ceea ce este inutil. Rezolvarea acestei probleme 
dificile din perspectiva copilului mi se pare deocamdată imposibilă. 
În acest scop știm astăzi prea puține lucruri despre procesele afective 
ale copilului. La drept vorbind, primul și singurul fapt existent în 
literatură despre aceste procese a văzut lumina zilei abia în acest an: 
este analiza publicată de Freud despre un băiat de 5 ani.3

De partea copilului, aceste dificultăți sunt foarte mari. Nu la fel 
de mari ar trebui să fie de partea părinților. În multe privințe, aceștia 
s‑ar putea purta mai prudent și mai protector cu dragostea copilului. 
De pildă, păcatele răsfățului părinților față de copiii preferați ar 
putea fi înlăturate prin răspândirea cunoștințelor referitoare la psi‑
hicul copilului. Din diverse motive mi‑e imposibil să vă spun lucruri 
general valabile despre latura educativă a acestei probleme. Ne aflăm 
încă foarte departe de niște prescripții și reguli generale și continuăm 
să ne mișcăm în zona cazuisticii. Din păcate, cunoștințele noastre 
privitoare la procesele sufletești mai delicate ale copilului sunt atât 
de sărăcăcioase, încât suntem complet incapabili să spunem dacă 
eroarea cea mai mare le aparține, în definitiv, părinților sau copilului 
sau viziunii celor din jur. De această dificultate ne poate elibera doar 
o psihanaliză de tipul celei publicate de profesorul Freud în al nostru 
Jahrbuch din 1909.4 Asemenea observații minuțioase și temeinice ar 
3 Micul Hans. Analiza fobiei unui băiețel de 5 ani.
4 Op. cit.
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trebui să constituie un avertisment serios pentru toți pedagogii, ca 
să se ocupe cu psihologia freudiană. Din aceasta este mult mai mult 
de câștigat pentru pedagogia practică decât din psihologia fiziolo‑
gică de până acum.
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XII. 
DESPRE EFECTELE PSIHOFIZICE 
SECUNDARE ÎN EXPERIMENTUL 

ASOCIAȚIILOR*

La cel de‑al doilea Congres german de psihologie experimentală 
de la Würzburg (18–21 aprilie 1906), dr. Veraguth, docent în dome‑
niul neurologiei la Zürich, a relatat despre un fenomen galvanic, 
numit de el „reflexe psihofizico‑galvanice“. Autorul induce un 
curent de tensiune scăzută (aproximativ 2 volți) prin corpul uman, 
alegând palmele ca locuri de intrare și de ieșire. În circuitul electric, 
el a introdus un galvanometru Deprez–d’Arsonval cu un nivel de 
sensibilitate ridicat și a adăugat un șunt (o derivație), pentru a re‑
duce oscilațiile oglinzii. Când, prin intermediul acestui dispozitiv, 
un subiect este expus unor stimuli tactili, optici sau acustici de o 
anu mită intensitate, galvanometrul va indica o creștere a intensității 
curentului, adică o scădere a rezistenței electrice a corpului. Încă de 
la începutul acestei serii de experimente s‑a descoperit că totuși 
com portamentul galvanometrului nu se afla în relație directă cu 
intensitatea stimulului, ci, mai degrabă, cu intensitatea accentului 
afectiv psihologic declanșat de acel stimul. Totodată, a fost foarte 
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* [Scris probabil în engleză (un manuscris german n‑a fost descoperit niciodată). 
Acest studiu și următoarele două (XII, XIII și XIV) au fost traduse de dr. Sabine 
Lucas pentru ediția germană. — Studiul XII a apărut pentru prima dată în The 
Journal of Abnormal Psychology, I (Boston, 1907), pp. 247–255, sub titlul On 
Psychophysical Relations of the Associative Experiments. A fost primul studiu 
publicat de Jung în limba engleză și n‑a mai fost retipărit de atunci. — La baza 
acestei traduceri a stat textul din Collected Works (1973), care fusese ușor pre‑
lucrat sub aspect stilistic.]
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interesant faptul că oscilațiile galvanometrului n‑au apărut simultan 
cu stimularea, ci abia după o perioadă de latență de 1–2 secunde.

Ceva mai târziu Veraguth a observat că o mișcare (adesea de 
mare intensitate) a apărut și atunci când stimulul, în loc să fie exer‑
citat efectiv, a fost doar anunțat subiectului. Acest fenomen este nu mit 
de el „oscilație de așteptare“. Pe baza acestor observații, Veraguth 
trage concluzia că în acest experiment sentimentele sunt reprezentate 
obiectiv. Singura dificultate constatată când se aplică acest procedeu 
rezidă în înregistrarea oscilațiilor galvanometrului.

Veraguth înregistrează curba mișcărilor oglinzii pe un film 
rotativ; dar această metodă este destul de dificilă și costisitoare, 
putând fi obținute numai curbe scurte, în vreme ce pentru reprezen‑
tarea grafică a afectelor sunt dezirabile curbele lungi. Acesta este 
motivul pentru care eu am construit un aparat cu ajutorul căruia să 
putem înregistra curbe lungi între 10 și 20 de metri. În astfel de 
perioade considerabile se pot efectua fără efort multe experimente 
de tot felul.

Aparatul meu se bazează pe principiul următor: anexez scalei un 
cursor cu vizor. Cursorul, pe care‑l deplasăm cu mâna, urmărește de 
fiecare dată reflexul oglinzii mobile. Cu puțin exercițiu putem realiza 
cu ușurință și cu exactitate această manevră. De cursor este fixat un 
șnur ce duce la un așa‑numit înregistrator al ergografului, care 
marchează mișcările cursorului pe un tambur chimografic, prevăzut 
cu un sul de hârtie. Pe acesta sunt înscrise curbele cu un creion de 
desen (vezi ilustrația). În vederea măsurării timpului se poate utiliza 
un cronograf Jaquet, iar pentru însemnarea momentului stimulului, 
un marcator electric obișnuit.

Cu ajutorul acestui dispozitiv sunt în stare să trasez curbe lungi, 
lucru deosebit de valoros când vrem să reprezentăm accentele 
afective generate de experimentul asociațiilor.

Cum poate că este deja cunoscut, eu am demonstrat fără echi‑
voc în cercetările mele din Diagnostische Assoziationsstudien1 că 

1 Cf. raportul lui Adolf Meyer, Normal and Abnormal Associations; ca și 
August Hoch, în J. Abnorm. Psychol., I/2 [recenzii despre lucrările lui Jung, 
cf. Bibliografia acestui volum]
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accentele afective puternice însoțesc adesea asociațiile și provoacă 
interferențe caracteristice și regulate în procesul asociativ. Efectuez 
experimentul meu în felul următor: rostesc o serie de cuvinte‑stimul 
în fața unui subiect pe care‑l instruiesc în prealabil să răspundă cât 
mai repede posibil și să spună primul cuvânt care‑i vine în minte. 
Măsor timpul care se scurge între cuvântul‑stimul și reacție („timpul 
de reacție“). După ce am notat un număr destul de mare de reacții 
(aproximativ 100), îi cer subiectului să repete, pe rând, răspunsurile 
date la fiecare cuvânt‑stimul (eu numesc aceasta „metoda repro‑
ducerii“). Printr‑un exemplu voi arăta cum se desfășoară un ase‑
menea experiment.2

Cuvântul‑stimul Reacția Timpul de reacție Reproducerea
cap păr 1,4'' +
verde pajiște 1,6'' +
apă adâncă 5,0'' a înota
2 [Cf. paragr. 743 și urm. din prezentul volum.]

Chimograf Cursor

Scală cu cursor

Lumină

Galvanometru

Ra
za

 d
e l

um
in

ă

Înregistrator

Lumină

Cursor



Cercetări experimentale

602

a înțepa cuțit 1,6'' +
lung masă 1,2'' +
vapor scufundare 3,4'' vapor cu aburi
a întreba a răspunde 1,6'' +
lână a tricota 1,6'' +
încăpățânat prietenos 1,4'' +
lac apă 4,0'' albastru
bolnav sănătos 1,8'' +
cerneală neagră 1,2'' +
a înota a ști 3,8'' apă

Când ne uităm la reacțiile acestui subiect, nu remarcăm nimic la 
prima vedere. Cu puține excepții, el are un timp de reacție relativ 
scurt; în plus, întâlnim câteva reproduceri incorecte. Dar la o privire 
mai atentă descoperim că reacțiile la apă, vapor, lac și a înota au fost 
însoțite de un timp de reacție destul de lung; și totodată observăm 
că reproducerea consecutivă acestor reacții este greșită.

Din câte știm, putem presupune că termenii apă, vapor etc. au 
trezit sentimente vii, care au amânat reacția. Se poate demonstra 
empiric că și reproducerea defectuoasă a reacțiilor este cauzată de 
interferența unor afecte vii. De obicei, afectele dindărătul acestui 
fenomen sunt de natură neplăcută și, de aceea, putem îndrăzni să 
presupunem că aceste cuvinte‑stimul au trezit un complex de repre‑
zentări care avea de‑a face cu apa și era de mare însemnătate pentru 
subiect. După chestionarea prudentă a subiectului, acesta ne poves‑
tește că recent, când a avut experiențe extrem de dureroase și emo țio‑
nante, se gândise serios, într‑un moment de disperare, să se sinucidă 
prin înec. Dar, întrucât viața îi arătase din nou partea ei luminoasă, 
nu‑i fusese hărăzit totuși un astfel de sfârșit prematur.

Complexul legat de intenția sinuciderii vine cu afecte puternice 
și este trădat în cursul experimentului de diverse perturbații psiho‑
logice. În același mod sau într‑un asemănător s‑ar putea trăda, 
firește, toate celelalte complexe legate de afecte. De aceea, experi‑
mentul asociațiilor constituie un bun auxiliar pentru a scruta și a 
analiza personalitatea. Potrivit opiniei unor autori germani, această 
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metodă ar trebui folosită intens spre a descoperi complexele de 
culpabilitate ale criminalilor ce nu‑și recunosc vinovăția. Momentan, 
în Germania se experimentează mult în această direcție și se fac 
încercări care, deși sunt de mare interes științific, n‑au produs totuși 
până acum rezultate de o valoare practică indiscutabilă.3

În cazul acestui experiment — care e‑atât de simplu, în mod 
evident — există însă o mare dificultate, și anume interpretarea 
perturbațiilor; sau cu alte cuvinte, se pune întrebarea ce tip de com‑
plexe provoacă aceste perturbații („indicatorii complexului“). Ca 
răspuns la această întrebare putem spune că totul ține de rutina celui 
care conduce experimentul; și având în vedere acest fapt, propunem 
să privim pentru moment interpretarea mai mult ca pe o artă decât 
ca pe o știință. Poate că în viitor vom descoperi legi pentru metoda 
interpretării. Cine nu stăpânește această rutină poate să propună 
ceva greșit și să se înșele. Analizei mele i s‑a reproșat acest lucru și 
în special faptul că interpretarea este arbitrară; drept urmare, pentru 
mine este binevenit orice mijloc care contribuie la definirea com‑
plexului și a accentului său afectiv. Un astfel de mijloc poate fi „re‑
flexul psihofizico‑galvanic“.

Câteodată, când am reprezentat grafic oscilațiile galvanice în 
cursul experimentului asociațiilor, am obținut curbe foarte intere‑
sante. În această privință aș dori să dau câteva exemple. (Liniile 
verticale marchează momentul când a fost rostit cuvântul‑stimul.) 
Se poate vedea că imediat după reacția precedentă curba urcă rapid 
și pe urmă coboară lent. În acest caz, după orice reacție urmează  
o mișcare a galvanometrului.

3 Cf. Bibliografia de la sfârșitul acestui articol.
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Când printr‑un procedeu aparte reducem sensibilitatea apara‑
tului, astfel încât doar cele mai intense accente afective să acționeze 
asupra circuitului electric, obținem uneori curbe foarte pronunțate, 
ce redau deosebit de clar accentul afectiv puternic. Curba următoare 
constituie un asemenea exemplu:

La început, curba se desfășoară orizontal, fără nicio nere gu‑
laritate. În această fază survin următoarele opt reacții:

1. fierbinte rece 5. gură dinți
2. mână picior 6. a veghea a se trezi
3. măr fruct 7. a bea a mânca
4. obraznic rău 8. pat a dormi

Aceste reacții nu prezintă niciun interes; în consecință, curba 
afectelor evoluează orizontal.

  9. drăguț deloc drăguț 11. a vizita a nu vizita
10. pericol lipsit de pericol 12. muncitor muncitoare

Aceste reacții sunt surprinzătoare:
1. primele trei constau din mai multe cuvinte, ceea ce este ne‑

obișnuit, de regulă, pentru acest subiect;
2. apar asociații surprinzătoare, preponderent contrastante și 

greu de înțeles;
3. se poate observa o perseverație surprinzătoare, sub forma ling‑

vistică a negației, care începe cu deloc drăguț. Muncitor–muncitoare 
este o asociație destul de superficială.
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Se poate vedea cu ușurință că această fază ciudată își are originea 
în drăguț. Începând cu reacția deloc drăguț, pe curbă se poate des‑
cifra ascensiunea unui puternic accent afectiv, care durează mult și 
dispare abia odată cu ultima reacție. Deci perseverația lingvistică 
(deloc drăguț, lipsit de pericol, a nu vizita) este legată de un afect care 
durează, probabil, la fel de mult.

Am presupus de la bun început că tânărul ar avea o relație amo‑
roasă. El mi‑a povestit că se însurase în săptămâna precedentă. Când 
l‑am întrebat dacă soția lui e drăguță, am primit un răspund carac‑
teristic: „Alți oameni n‑o găsesc foarte drăguță, însă pentru mine 
este suficient de drăguță“. De aici rezultă clar că termenul dră guț 
atinsese un punct nevralgic.

Curba precedentă ilustrează un caz foarte interesant. Subiectul 
este un tânăr silitor și politicos, despre care nu știam nimic în afară 
de faptul că era abstinent.

Observăm cum curba coboară lent la început, apoi păstrează o 
direcție preponderent orizontală până la al șaselea cuvânt‑stimul, unde 
se produce o creștere bruscă și abruptă, care ține până la reacția 13.

Reacțiile sunt după cum urmează:

1. a număra bani 4. iubire ură
2. șarpe animal 5. a ajuta a sprijini
3. fin frumos 6. cârciumă nealcoolic
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Odată cu a șasea reacție, curba începe să crească. Reacția neal
coolic trădează un complex de reprezentări puternic individualizat. 
Iar un afect foarte puternic pare să fie legat de faptul că el este 
abstinent.

Reacția imediat următoare:

  7. lustruit pahar

este însoțită de o nouă creștere a curbei. Pahar ar putea fi o altă aso‑
ciație a complexului cârciumei. Asociațiile imediat următoare:

  8. soldat militar
  9. a scrie scrisoare
10. oglindă clară

nu oferă nimic deosebit și nici sub aspect galvanic nu sunt inte‑
resante.

11. plin bărbat

(Cuvântul „plin“, voll, înseamnă ocazional și „complet beat“, 
völlig betrunken.) Această asociație care sugerează în mod categoric 
reprezentarea beției e însoțită și ea de o creștere a curbei. Asociația 
imediat următoare este:

12. inteligență deștept

Conform acestei constatări generale, am fi îndreptățiți să presu‑
punem că pare să existe un complex, însoțit de un afect puternic, ce 
are de‑a face cu restaurantul și beția. Întrebat, bărbatul a mărturisit 
imediat că odată, cherchelit fiind, îi produsese cuiva o gravă leziune 
fizică și fusese condamnat la mai mulți ani de închisoare. Aceste 
incidente îl determinaseră să devină abstinent, spre a nu mai ajunge 
într‑o situație asemănătoare. (Autenticitatea acestei mărturisiri a fost 
confirmată de alții.)
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Este ușor de înțeles că acest eveniment a lăsat o impresie pro‑
fundă și durabilă, amplificată și de faptul că infracțiunea lui de 
odinioară devenise pentru el un important obstacol social.

Aceste exemple ar putea arăta îndeajuns că, desfășurat în anumite 
condiții, experimentul asociațiilor constituie un mijloc adecvat pen‑
tru a scoate în evidență accentele afective ce însoțesc asociațiile. 
Spun „desfășurat în anumite condiții“, deoarece acest experiment nu 
va reuși întotdeauna să producă astfel de curbe clare și bine con‑
turate, precum cele prezentate mai sus. În cursul experimentului 
apare un număr de complicații care necesită mult timp și efort spre 
a le depăși. La toate acestea se mai adaugă dificultatea că, în ciuda 
stră daniilor lui Tarchanoff, Sticker, Sommer și Varaguth, 
componenta fizică și fiziologică a experimentului nu este clarificată 
încă. Actualmente, cu această temă de cercetare se ocupă Bins‑
wanger din Zürich. N‑aș dori să anticipez aici lucrarea pe care el 
tocmai a terminat‑o.4
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XIII. 
CERCETĂRI PSIHOFIZICE 
CU GALVANOMETRUL ȘI 

PNEUMOGRAFUL LA OAMENII 
NORMALI ȘI LA BOLNAVII PSIHIC* 

 
de Frederick Peterson și C.G. Jung

Aceste cercetări au fost efectuate în laboratorul Clinicii de 
psihiatrie din Zürich; conducătorului acestui laborator, domnul 
profesor Eugen Bleuler, îi datorăm recunoștință pentru că  
ne‑a cedat aparatura și materialul de cercetare. Scopul investigațiilor 
noastre a fost de a descoperi valoarea pe care o are așa‑numitul 
„reflex psihofizico‑galvanic“ pentru înregistrarea modificărilor psi‑
hice în legătură cu stimulii senzoriali și psihici; de a cerceta sub 
aceleași aspecte curba inervației respirației; și, în fine, de a compara 
între ele curbele chimografice, înregistrate simultan cu galvano‑
metrul și pneumograful, sub influența unor stimuli diferiți. Pentru 
a avea un element comparativ suplimentar, am notat și timpul de 
reacție în cazul asociațiilor de cuvinte.
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* [Publicat inițial în engleză în Brain. A Journal of Neurology, XXX/118 (Londra, 
1907), pp. 153–218; retipărit sub forma unei cărți, în același an. — Dr. în 
medicină, Fredrick W. Peterson (1859–1938) era pe atunci profesor de 
psihiatrie la Columbia University din New York. El a tradus împreună cu A.A. 
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Acest studiu a fost tradus din engleză în germană de dr. Sabine Lucas.]
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I. Aparatura utilizatã

Pentru curba respirației am folosit pneumograful Marey, produs 
de Zimmermann la Leipzig. Chimograful a fost construit de firma 
Schüle în Basel. El funcționează cu o greutate, ceea ce‑l face pe cât de 
stabil, pe atât de silențios. Cronometrul pe care l‑am utilizat pentru 
măsurarea timpului de reacție a fost fabricat de Billian la Zürich.

Folosirea galvanometrului în psihologia experimentală e‑așa de 
nouă și de neobișnuită, încât sunt necesare o descriere specială, pre‑
cum și o scurtă privire de ansamblu asupra unei sărăcăcioase lite‑
raturi de specialitate. Primul care a descoperit influența stărilor 
psihice asupra galvanometrului a fost profesorul Tarchanoff, care 
a publicat în 1890, în Pflüger’s Archive für Physiologie, un articol inti‑
tulat „Despre fenomenele galvanice la nivelul pielii umane în cazul 
stimulărilor organelor de simț și al diverselor forme de activitate 
psihică“. El a folosit electrozi din argilă, tubulari și nepolarizabili, 
lungi de 10–15 cm și impregnați cu soluție salină, aflați în contact cu 
pielea prin intermediul unor tampoane de vată higroscopice. Aceștia 
au fost conectați la un galvanometru Meissner‑Meierstein. Deviațiile 
oglinzii au fost proiectate cu ajutorul unui telescop pe o scală situată 
la 3 metri de galvanometru. Scala era împărțită în câte 50 cm în 
dreapta și în stânga punctului 0, iar centimetrii erau divizați, la rân‑
dul lor, în milimetri. Galvanometrul a fost extrem de sensibil, astfel 
încât un impuls al nervului sciatic al unei broaște devia oglinda așa 
de mult, că se parcurgea întreaga gradație a scalei. Electrozii au fost 
puși în momente diferite în diverse părți ale corpului, precum pal‑
mele și degetele de la mâini, picioarele și degetele de la picioare, față, 
nas, urechi și spate. Făcând acest experiment, cercetătorul a ajuns la 
următoarele rezultate:

O ușoară gâdilare a feței, a urechilor sau a tălpilor cu o pensulă 
din păr de cămilă sau cu un fulg a produs, după o perioadă de latență 
de 1–3 secunde, o deviație a galvanometrului peste toată lungimea 
de 50 cm a scalei. Aceleași rezultate au fost obținute când pielea  
a fost stimulată cu o perie faradică, apă fierbinte și apă rece și înțe‑
pături cu acul. Stimulări analoage ale altor organe de simț, precum 
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urechea, nasul, limba și ochiul, au produs efecte similare în gal‑
vanometru.

Experimentatorul a constatat apoi că pentru aceste rezultate nu 
era necesară o stimulare efectivă și că până și o trezire a fanteziei 
prin descrierea stimulului respectiv a avut drept consecință o de‑
viație similară a galvanometrului. În afara de aceasta, el a susținut că 
amintirea sentimentelor de teamă, frică sau bucurie, ba chiar orice 
tip de emoții puternice au condus la rezultate asemănătoare. Urmă‑
toarea chestiune interesantă redată de Tarchanoff este aceea că o 
activitate abstractă sau intelectuală obișnuită, precum socotitul, nu 
influențează galvanometrul, exceptând situația în care acea activitate 
este însoțită de efort. El a mai remarcat că o dispoziție generată de o 
concentrare nerăbdătoare sau de un presentiment a exercitat un 
efect indiscutabil asupra galvanometrului. Tarchanoff a considerat 
că fenomenele pe care le‑a observat sunt cauzate de un curent 
electric secretor, aflat în legătură cu glanda sudoripară. În mod 
evident, el n‑a fost deloc conștient de însemnătatea extraor dinară a 
cercetărilor sale, descrise în acest scurt articol. Aidoma multor 
descoperiri importante, această lucrare remarcabilă a stat îngropată 
sub muntele literaturii de specialitate din domeniul medical, iar o 
altă contribuție pe această temă n‑a apărut mai de vreme de 1897. În 
anul respectiv, Sticker1 raportează o reluare a activității lui Tar‑
chanoff. El a ajuns la concluzia că sistemul capilar trebuie implicat 
ca factor în perturbațiile curentului galvanic. El a respins teoria lui 
Tarchanoff despre excitația centripetă a unui curent secretor, 
fiind că descoperise că aceleași deviații au putut fi observate când 
electrozii au fost plasați (funcțional sau organic) în zonele anestezice 
și analgezice ale pielii.

După o întrerupere de 5 ani, Sommer2 a făcut din nou expe‑
rimente cu galvanometrul, dar s‑a pierdut în detalii tehnice și fizice, 
fără a sesiza câtuși de puțin adevăratele calități de preț ale instru‑
mentului. El a observat oscilații pe care le‑a atribuit modifi că rilor 
rezistenței epidermice sau schimbărilor de la nivelul contactului 
1 Über Versuche einer objektiven Darstellung von Sensibilitätsstörungen.
2 Zur Messung der motorischen Begleiterscheinungen psychischer Zustände.
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dintre piele și electrozi. El a fost de părere că orice influență aparent 
psihică poate fi explicată prin contracții musculare involuntare, cau‑
zate fiind de creșterea presiunii asupra electrozilor, și a ajuns la con‑
clu zia că, exceptând reacția la gâdilare, nu poate fi demonstrată în 
mod cert nicio influență psihică asupra galvanometrului. El s‑a potic‑
nit deci într‑un punct esențial, pe care l‑a trecut totuși cu vederea.

Acum 2 ani, E.K. Müller, un inginer electrotehnician din Zürich, 
a ținut o conferință în fața Asociației naturaliștilor elvețieni (secția 
medicală) „Despre influența proceselor psihice și fiziologice asupra 
conductibilității electrice a corpului uman“. Făcând asupra lui însuși 
experiențe legate de rezistența epidermică a corpului uman în 
câmpul magnetic alternativ, el redescoperise din întâmplare devia‑
bilitatea galvanometrului cu oglindă la stimulările psihice și ner‑
voase — așa cum demonstrase Tarchanoff.

Otto Veraguth, un neurolog din Zürich, a fost impulsionat de 
Müller să continue experiențele în aceeași direcție. Pentru aceasta, 
el a folosit un galvanometru cu oglindă Deprez–d’Arsonval, niște 
cilindri de alamă nichelați, drept electrozi, un curent electric slab, o 
scală de celuloid orizontală, unde a putut fi înregistrată lumina 
reflectată de oglindă, și o aparatură pentru reprezentarea fotografică 
a oscilațiilor. El a publicat câteva rezultate în august 1906 în Archives 
de psychologie (Geneva) și a numit fenomenul „reflex psihofi zi‑
co‑galvanic“.3 Veraguth confirmă descoperirile lui Tarchanoff. 
Unul sau două dintre experimentele sale sunt deosebit de im‑
presionante. Când îi citim ceva persoanei aflate sub observație, 
deviațiile oglinzii pot fi înregistrate ori de câte ori ajungem în lo‑
curile accen tuate afectiv. Sau atunci când rostim o serie de cuvinte 

3 Veraguth a prezentat toate rezultatele cercetării sale de până acum la al  
doilea congres german de psihologie experimentală, desfășurat la Würzburg în 
1906, congres al cărui protocol va fi publicat în această primăvară (1907). 
[Veraguth, Le Réflexe psychogalvanique. — Textul următor a fost anexat ca 
fișă de corectură la publicarea în Brain: „Dr. Jung ne dă prilejul să facem 
cunoscut faptul că dr. O. Veraguth din Zürich i‑a atras pentru prima oară aten‑
ția asupra importanței galvanometrului ca instrument de măsurare a stimulilor 
psihici. Imediat după aceste încercări ale dr. Veraguth, dr. Jung însuși și‑a 
în ceput experimentele.“]
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disparate — un test care a fost inspirat de unul dintre autorii acestui 
articol (Jung) —, cuvintele legate de vreun complex emoțional pro‑
duc un efect asupra galvanometrului, în timp ce cuvintele indiferente 
rămân fără influență. Din studiile sale, autorul conchide că numai 
asemenea stimuli care au legătură cu un accent afectiv destul de 
intens și acut produc o deviație a galvanometrului. El remarcă în 
articol că nu este încă în stare să explice fenomenul, dar că, dacă ar 
fi să căutăm cauza în modificarea rezistenței, s‑ar isca diverse con‑
tradicții în raport cu modul în care am înțeles până în prezent rezis‑
tența corpului uman. El n‑a crezut că explicația ar putea să rezide în 
modificarea cantității de sânge din zonele pielii aflate sub electrozi, 
căci fenomenul apare indiferent dacă golim de sânge palmele cu 
ajutorul unui bandaj Esmarch sau dacă le sangvinizăm puternic prin 
blocarea venelor. Veraguth exclude posibilitatea implicării pers‑
pirației, deoarece rezultatele au fost asemănătoare și când subiecții 
și‑au uscat palmele în prealabil cu formol.

Din câte știm, sărăcăcioasa literatură de specialitate a fost tratată 
exhaustiv în trecerea în revistă de mai sus, însă de vreun an, în 
Clinica de psihiatrie din Zürich, se desfășoară lucrări de cercetare în 
acest domeniu, majoritatea dintre ele nepublicate încă până acum. 
Unul dintre noi (Jung) a publicat în Journal of Abnormal Psychology 
(Boston, februarie 1907) rezultatele experimentelor asociațiilor, la 
care a folosit galvanometrul, iar articolul respectiv conține un desen 
al aparaturii și o descriere a organizării experimentelor.4 În același 
laborator, Ludwig Binswanger a investigat împreună cu Jung pro‑
blemele fizice și fiziologice pe care ni le pune fenomenul. În con‑
secință, rezultatele trebuie să fie publicate într‑un articol sepa rat5, 
deși concluziile materiale ale acestor cercetări sunt conținute în 
articolul de față.

Aparatura utilizată de noi este următoarea: galvanometrul cu 
oglindă Deprez–d’Arsonval; o scală de celuloid transparentă, 

4 [Vezi mai sus „Despre efectele psihofizice secundare în experimentul aso‑
ciațiilor.“]

5 [Binswanger, Über das Verhalten des psychogalvanischen Phänomen beim 
Assoziationsexperiment.]
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împărțită în centimetri și milimetri, amplasată la un metru de gal‑
vanometru și având deasupra o lampă (produsă de Zulauf & Co. din 
Zürich); un indicator mobil, care glisează pe scală și este legat de un 
creion de înregistrare grație unei invenții a lui Jung, creion care scrie 
pe chimograf; un reostat, pentru a reduce curentul, dacă este nevoie; 
și una–două pile Bunsen. Electrozii utilizați în mod obișnuit sunt 
plăci mari de cupru, pe care se așază comod palmele sau se pot pune 
tălpile. În vederea stabilirii contactului am folosit și căni cu apă fier‑
binte, pentru cazurile în care palmele erau puternic sangvinizate și 
reci, așa cum se întâmplă uneori în dementia praecox. Câteodată,  
o placă de zinc și una de carbon au servit drept electrozi (situație în 
care n‑a mai fost nevoie de pilă galvanică, întrucât pielea, transpirația 
și metalul au produs destul curent).

II. Fizica øi fiziologia  
„reflexului psihofizico‑galvanic“

Potrivit nivelului nostru actual de cunoștințe, trebuie să admitem 
că principalul factor în producerea acestui fenomen electric sunt 
glandele sudoripare, care, pe de o parte, produc un curent măsurabil, 
sub influența unei stimulări nervoase, iar pe de altă parte, modifică 
totuși conductibilitatea curentului. Întrucât contactul cu apa exclude 
posibilitatea unei modificări cauzate de presiunea asupra electrozilor 
de metal, iar strângerea degetelor cu un bandaj Esmarch exclude 
modificările legate de transportul de sânge, niciunul dintre cei doi 
factori nu poate juca un rol perceptibil în deviația galvanometrului. 
Modificarea rezistenței este cauzată fie de saturarea epidermei cu 
transpirație, fie pur și simplu de umplerea canalelor glandelor 
sudoripare, fie poate chiar de o stimulare intercelulară; sau ar putea 
fi implicați toți acești factori. Drept vehicul pentru stimularea centri‑
fugă în sistemul glandelor sudoripare ar putea sluji sistemul nervos 
simpatic. Aceste concluzii se bazează pe fapte accesibile în momentul 
de față și care n‑ar trebui să fie considerate definitive. În schimb, 
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apar caracteristici neclarificate pe deplin până acum6, ca, de exem‑
plu, diminuarea treptată a curentului până aproape de stingerea 
completă în cursul experimentelor de lungă durată, pe când noi 
ne‑am aștepta, potrivit experienței, la o puternică reducere a rezis‑
tenței și la o intensificare a curentului. Acest fenomen ar putea fi 
atribuit răcirii lente a pielii aflate în contact cu plăcile reci de cupru. 
Ceea ce poate fi preîntâmpinat însă prin contactul cu apa caldă sau 
prin așezarea plăcilor de cupru pe saci cu nisip încălziți. Totuși, aici 
mai există un bogat domeniu de activitate pentru cercetări ulterioare.

1. Oscilațiile galvanometrului din cauze fizice

Când palmele sunt bine apăsate pe electrozii plăcilor de cupru, 
putem observa o deviație a galvanometrului; ea crește lent, dar e 
neînsemnată. Când suprafețele de contact se micșorează prin ridi‑
carea degetelor sau a palmelor, cantitatea curentului scade brusc, 
fapt indicat printr‑o reducere bruscă a perimetrului de deviație a 
luminii. Doar inspirația sau expirația profundă, fără modificarea 
contactului mâinii, mărește deviația galvanometrului, în vreme ce 
mișcările de respirație obișnuite rămân fără efect. Tusea produce de 
asemenea o creștere considerabilă a curbei galvanometrului. Suntem 
de părere că această creștere a curbei în condiții de inspirație, expi‑
rație și tuse ar putea fi și de origine psihică, adică emoțională. În 
orice caz, putem descifra în această curbă epuizarea, dacă repetăm 
solicitarea de a tuși sau de a respira; același lucru este valabil și 
pentru alți stimuli analogi. Dacă avem ceva experiență, toate devia‑
țiile produse de modificările contactului prin inspirație și expirație 
profundă și prin tuse pot fi recunoscute fără probleme și sunt ușor 
de diferențiat de cele ce se bazează exclusiv pe un efect psihic. 
Firește, palmele calde permit un curent mai puternic decât cele reci. 

6 La un moment dat, când în circuitul electric se aflau trei persoane și o pilă 
Bunsen, căderea neașteptată și zgomotoasă a unei greutăți a produs o deviație 
de 2 cm.
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Înălțimea curbei crește când pielea aflată în contact devine mai caldă 
și mai umedă și scade pe măsură ce pielea se răcește (vezi figura 1).7

Figura 1: Curba arată efectul inspirației profunde și al tusei  
asupra galvanometrului.

2. Oscilațiile galvanometrului din cauze psihice la oamenii 
normali

Expectația. — De îndată ce începe experimentul cu galvanometrul 
și subiectul e conectat la circuitul electric, apare o curbă care crește 
destul de abrupt; ea este supusă oscilațiilor și e cauzată de o așteptare 
încordată. Acest lucru l‑a surprins deja și pe Tarchanoff. Așa cum 
a arătat Bleuler8, atenția nu este altceva decât un caz special de 
afectivitate. Atenția, interesul și expectația sunt, în totalitate, forme 
de expresie emoțională. La oamenii normali, întinderea și înălțimea 
acestei curbe a așteptării depind de gradul lor de afectivitate, care 
diferă de la un individ la altul. Expec tația este oglindită în curba 
galvanometrului nu doar la începu tul experimentului, ci poate fi 
observată de‑a lungul întregului experiment, în legătură cu orice 

7 [Toate figurile cu excepția numerelor 9, 14,15 și 18 au fost reduse la o optime 
din dimensiunea lor.]

8 Affektivität, Suggestibilität, Paranoia.
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stimul de natură senzorială sau verbală. Ea e deosebit de pregnantă 
când este vorba despre amenințarea unei înțepături cu acul sau 
despre anunțul că va fi lăsată să cadă o greutate. Influența așteptării 
asupra curbei se diminuează pe măsură ce repetăm aceeași serie de 
stimuli și pare să dispară complet în cazul stimulilor indiferenți; în 
vreme ce, în cazul stimulilor de amenințare menționați mai sus, care 
sunt mai vii și mai acuți, repetarea poate micșora curba, dar poate să 
o și mărească uneori, când subiectul nu este lămurit dacă la o ame‑
nințare repetată sunt avute în vedere o înțepătură reală cu acul și o 
greutate reală. De aceea, la începutul unui experiment așteptăm 
întot deauna până ce se stinge primul efect al emoției expectației.

Emoția. — Exceptând afectul atenției, am putut constata că fie‑
care stimul însoțit de o emoție provoacă o creștere a curbei elec trice; 
această creștere este direct proporțională cu emoția stârnită, vie și 
acută. Așadar, galvanometrul măsoară gradual accentul afectiv, deve‑
nind astfel un nou instrument de precizie în cercetarea psihologică.

Emoția reprezentată. — Lungimea deviației pare să fie direct 
proporțională cu caracterul acut al emoției; totuși, chiar Tarcha‑
noff a arătat că și emoțiile trecute produc o deviație a galvano‑
metrului, ori de câte ori ni le imaginăm; atunci, intensitatea deviației 
depinde, firește, de ușurința cu care subiectul poate retrăi în fantezie 
vechea lui emoție. Următorul experiment, căruia i s‑a supus unul 
dintre autori, ar putea sluji drept ilustrare: lui i‑a fost prezentată lista 
stimulilor, în timp ce experimentatorul, care citea deviațiile, rostea 
numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6 la intervale suficient de lungi spre a‑i permite 
subiectului să se concentreze asupra reprezentărilor, iar curbei să 
urce sau să coboare. În intervalele dintre reprezentări, subiectul și‑a 
plimbat în voie privirea prin cameră, iar gândurile i‑au zburat spre 
obiectele indiferente pe care le vedea.
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Experiment cu deviația galvanometrului în situații imaginate
 

Lungimea deviației 
galvanometrului

1. Așteptare încordată –
2. Reprezentarea amenințării cu o înțepătură cu acul 4,3 cm
3. Reprezentarea amenințării cu căderea unei greutăți 1,6 cm
4. Reprezentarea unui necaz 2,8 cm
5. Gândul la o povestire amuzantă 1,8 cm
6. Gândul la o boală dureroasă din anul 1888 1,6 cm

Seria stimulilor folosiți. — Au fost reuniți într‑o serie stimuli 
senzoriali și verbali, puternici și slabi, intelectuali și emoționali și au 
fost testați pe numeroase persoane normale; pe lângă aceștia, au fost 
utilizate asociații de cuvinte în legătură cu galvanometrul. În cadrul 
unor experimente, subiectul s‑a aflat în camera alăturată, unde 
conexiunile electrice și semnalele se lasă așteptate cu ușurință. Re‑
zultă următoarea serie de stimuli:

1. Un șuierat puternic
2. Căderea reală, foarte zgomotoasă a unei greutăți
3. „Înmulțiți 4 cu 5!“
4. „Înmulțiți 9 cu 11!“
5. „Înmulțiți 8 cu 12!“
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  6. Strigarea neașteptată pe nume a subiectului
  7. „Unde locuiți?“
  8. „Care este capitala Elveției?“
  9. „Care este capitala Franței?“
10. „Ce vârstă aveți?“
11. „Sunteți căsătorit?“
12. „Ați mai fost logodit cândva?“
13. „Sunteți demult în funcția actuală?“
14. Amenințarea de a înțepa subiectul cu un ac, după ce am numărat până 

la 3
15. Amenințarea de a lăsa să cadă o greutate, după ce am numărat până  

la 3
16. „Care este prenumele dvs.?“
17. „Care este prenumele soției dvs.?“
18. „Este drăguță?“
19. „Suntem gata.“

Figura 2: Curbele galvanometrului și ale pneumografului la un om normal  
(H., infirmier). Cifrele de deasupra fiecărei linii a stimulilor corespund seriei de 
19 stimuli micști reproduși în text. 2 și 2a reprezintă căderea a două greutăți, 
fapt care — în această curbă ce reprezintă a doua repetare a seriei — s‑a petrecut 
între 13 și 14, în loc de aibă loc între 1 și 2. Între 10 și 11 a intrat cineva în 
laborator. 
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Stimulii verbali au avut o ușoară variație individuală, pentru a‑i 
adapta unor împrejurări și condiții diverse, păstrându‑se totuși 
caracterul general al stimulilor.

De obicei, acești stimuli s‑au repetat de trei ori pentru fiecare 
persoană, indiferent dacă ea era normală sau bolnavă, iar în conti‑
nuare a fost comunicată seria de cuvinte‑stimul, repetată și ea o dată 
sau de două ori. Din 70 de curbe a fost aleasă figura 2 (H., infirmier, 
seria a treia), pentru a ilustra la modul general curba galvano‑
metrului. Acest bărbat era un tip emoțional, iar în cea de‑a treia serie 
reprezentată aici, curbele sunt mai mici și mai rotunjite decât în 
prima și în cea de‑a doua serie. Ultimele au totodată menirea de a 
ilustra și elementul caracteristic al curbei emoționale. Deși nu 
reprezentau decât simple înmulțiri, stimulii 3, 4 și 5, au produs o 
curbă emoțională, fiindcă H. este infirmier, iar pentru el a fost 
penibil să trebuiască să calculeze în minte în fața experimentatorului. 
Stimulii 8, 9 și 10 se epuizaseră practic cu ocazia celui de‑al treilea 
experiment și n‑au mai oferit multe informații. Între 10 și 11 a intrat 
cineva în încăpere. Greutatea a fost lăsată să cadă între 13 și 14, în loc 
să fie lăsată la 2, iar fiindcă asta s‑a întâmplat pe neașteptate, conse‑
cința a fost undă de șoc mai mare și una mai mică. Amenințarea cu 
înțepătura cu acul la 14 și anunțul de la 15, că va fi lăsată să cadă o 
greutate mare, de plumb, au continuat să producă unde mari, ceea 
ce arată cât pe puternic sunt influențate curbele de o frică acută. La 
18, întrebarea dacă soția lui este drăguță — iar ea era orice altceva 
decât asta — a provocat, la rându‑i, o emoție vie și o undă înaltă, pe 
măsura emoției, deoarece această întrebare mai venea și în mod sur‑
prinzător, din moment ce în seriile anterioare nu întrebasem așa ceva.

Epuizarea stimulului prin repetare. — La înregistrarea primei 
serii de stimuli, curbele se caracterizează de obicei prin creșteri și 
descreșteri abrupte, cu vârfuri destul de ascuțite. La fiecare repetare, 
curbele devin mai mici, iar vârfurile mai rotunde, ceea ce exprimă  
o excitație mai lentă și o reacție afectivă mai domoală. Acest lucru 
este bine ilustrat în figura 3, unde mai multe curbe generate la ace‑
lași individ de aceiași stimuli sunt reprezentate în prima, a doua și a 
treia serie.
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În unda 1 din seria întâi, latura descendentă a curbei arată tot‑
odată caracterul fluctuant al unui afect care se stinge încet și în 
valuri. Acest lucru se vede și mai bine din figura 4, unde lui G. i s‑au 
pus întrebări care urmăreau să ducă la reacții afective complexe, așa 
cum o arată cât se poate de precis și galvanometrul.

Figura 4: Aici, G., infirmier, este întrebat despre o dispută cu H., un alt 
infirmier. Undele fluctuante 21 și 22 ale galvanometrului reprezintă oscilațiile 
afective generate de aceasta.

Figura 3: Repetarea de trei ori a acelorași întrebări‑stimul, în cazul unui om 
normal (H., infirmier), pentru a arăta epuizarea treptată a undei afective în 
curba galvanometrului. La prima întrebare din cea de‑a treia serie a intrat 
cineva în laborator și a provocat o undă suplimentară.

Persoană normală

Seria 1

Seria 2

Seria 3
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Tabelul 1: Cazul H. Deviație descendentă a galvanometrului în condițiile 
unor stimulări succesive

Stimul
_____

Cazul H. 4x
5

9x
11
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e 
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M
ed

ia

Seria 1 34 18 5 38 14 24 18 27 26 36 22 24
Seria 2 11 12 4 18 9 9 6 4 6 25 59+ 10,4
Seria 3 8 8 4 18 1 3 6 9 9 18 13 8,4

Tabelul 2: Cazul G. Deviație descendentă a galvanometrului în condițiile 
unor stimulări succesive      

Stimul
_____

Cazul 
G. 4x

5

8x
12

U
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M
ed

ia

Seria 1 9 10 7 7 8 5 10 5 8 17 15 8,6
Seria 2 6 6 4 7 4 6 4 5 6 14 17 6,2
Seria 3 3 5 3 5 3 4 6 4 5 16 15 5,4

Notă: În calcularea valorilor medii din aceste două tabele nu a fost avută în 
vedere coloana a unsprezecea, fiindcă emoția așteptării că greutatea va fi lăsată 
să cadă efectiv modifică în special cel de‑al doilea experiment, în timp ce la cel 
de‑al treilea, o asemenea așteptare a fost mai puțin prezentă.
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Într‑un număr mare de cazuri a fost măsurată înălțimea undelor 
celor trei serii succesive, iar următoarele două ilustrații au fost alese 
drept exemple pentru diferențele de înălțime (în milimetri) înre‑
gistrate în cazul curbelor cu stimulii din cele trei serii. Am ales din 
cele trei serii acele unde care nu fuseseră afectate de întreruperi, 
modificări ale contactului, tuse sau respirații profunde.

Din aceste tabele se vede foarte clar descreșterea curbei afective, 
iar pentru ambele curbe sunt tipice, chiar și în cazul repetării, afec‑
tele mai vii generate de amenințările cu acul și cu greutatea. În cea 
de‑a doua serie din primul tabel, amenințarea cu greutatea a făcut 
curba să urce la peste 59, deoarece subiectul a crezut că greutatea va 
cădea realmente în cursul experimentului respectiv, pe când anterior 
nu fusese decât o amenințare.

Perioada de latență. — Tarchanoff a constatat că unda galva‑
nică a început să urce la 1–3 secunde după exercitarea stimulului. 
Am verificat această perioadă de latență pentru toate cazurile 
normale, însă ea diferă și ca timp de la un individ la altul. În cazul 
curbelor trasate până acum n‑a fost posibil să complicăm aparatura 
prin montarea unui cronograf, astfel că am evaluat lungimea 
perioadei de latență la un număr de cazuri normale, măsurând în 
milimetri deschiderea curbei din momentul stimulării până când 
curba afectivă a început să crească. Tamburul chimografului s‑a rotit 
încet. S‑au obținut următoarele rezultate: în seria de mai sus de 
stimuli micști, infirmierul B. a prezentat o medie de 2,06 milimetri 
în prima serie; la repetare, cea de‑a doua serie a indicat o medie de 
2,55 milimetri; la infirmierul G., aceeași serie de stimuli micști a dat 
o medie de 1,85 milimetri în prima serie, de 1,76 în cea de‑a doua 
serie și de 2,32 în cea de‑a treia și ultima serie. Dr. P. a prezentat în 
cazul aceleași serii o perioadă de latență de 3,15 în cursul primului 
experiment și o medie de 4,40 la repetare. Dr. R. a avut în cazul 
aceleiași serii o medie de 4,05 în cursul primului experiment și de 
4,50 milimetri în cursul celui de‑al doilea experiment. La o serie  
de asociații de cuvinte, dr. R. a prezentat inițial o medie de 2,95, iar 
la repetarea care a urmat imediat după aceea, media a fost de 4 mili‑
metri. În cazul asociațiilor de cuvinte, infirmierul H. a prezentat în 
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prima serie o perioadă medie de latență de 2,26; la repetare sau în a 
doua serie, perioada de latență a urcat la 3,55, iar în cursul celui 
de‑al treilea experiment cu aceleași cuvinte, perioada de latență s‑a 
ridicat la 4,14. Așadar, aceste cifre privitoare la perioada de latență 
arată că la repetare, perioada de latență crește, în timp ce amplitu‑
dinea curbei se rotunjește și se diminuează. Ambele fenomene 
corespund epuizării intensității stimulului. În cursul acestei cercetări 
nu am reușit să stabilim dacă în perioada de latență există deosebiri 
perceptibile în privința diverselor forme de stimulare de natură 
fizică sau psihică; iar unde este vorba despre stimuli psihici, n‑am 
aflat dacă trebuie să facem diferența între întrebările care urmează 
să primească răspuns și strigătele la care nu se așteaptă răspuns. Dar 
aceste deosebiri vor fi descoperite, probabil, în experimentele ulte‑
rioare orientate spre acest scop.9

Variațiile individuale normale ale curbei galvanometrului. — La 
curbele produse de galvanometru întâlnim în cazul persoanelor 
normale deosebiri considerabile. La unele, deviația undelor este des‑
tul de mică și de plată, corespunzând caracterului prozaic sau 
flegmatic al subiectului. În cazul altor curbe există deviații largi, cu 
unde fluctuante sau bifurcate, cu creșteri și descreșteri rapide, care 
exprimă o puternică labilitate emoțională. Aceste variații normale 
sunt reprezentate în figurile 5 și 6.

9 Cu ajutorul unui cronometru am apreciat că perioada de rotație a tamburului 
s‑a cifrat la 4,5 în cinci secunde. În consecință, la persoanele normale de mai 
sus, perioada de latență a fost cam după cum urmează:

Perioada      Dr. R. H.
de latență     Asociații Asociații
în secunde B. G. Dr. P Dr. R. de cuv. de cuv. 
Prima serie 2,28 2,05 3,5 4,5 3,27 2,51
A doua serie 2,83 1,95 4,88 5 4,44 3,94
A treia serie  2,57    4,6

1057



XIII. Cercetări psihofizice cu galvanometrul şi pneumograful la oamenii...

625

III. Pneumograful ca indicator pentru procesele psihice

Relația dintre curba inervației respirației și procesele psihice în 
cazuri normale și patologice nu a fost cercetată încă în mod temeinic. 
Mosso, unul dintre primii (1879–1893) care s‑a ocupat cu utilizarea 
fiziologică a pneumografului, n‑a putut ajunge la rezultate mulțu mi‑
toare, când a investigat curba respirației în cazul stimulării senzoriale. 
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Figura 5: Dr. R., curbă normală, cu stimulii asociațiilor de cuvinte destul de 
indiferenți, tip nonemoțional.

Figura 6: H., infirmier, curbe normale, foarte labil din punct de vedere 
emoțional. Cifrele de mai sus se referă la o serie de stimuli micști; 15 reprezintă 
amenințarea cu greutatea.
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Delabarre10 afirmă că respirația, aflată sub influența unei stimulări 
senzoriale, crește în frecvență și profunzime, iar în cazul proceselor 
mentale crește în frecvență și scade în profunzime. Lehmann11 
susține că fiecare impresie plăcută ne face să respirăm mai adânc, iar 
impresiile neplăcute puternice sunt însoțite de mai multe mișcări de 
respirație profunde. Într‑o lucrare despre puls și respirație, Mentz12 
a introdus stimuli acustici plăcuți și neplăcuți și a putut observa cu 
privire la respirație că, în condițiile unei stimulări puternice, mișcă‑
rile de respirație au fost la început mai lente, iar apoi mai scurte. El 
a constatat și influența vizibilă pe care atenția o are asupra rezulta‑
telor. În general, atenția involuntară a condus la o respirație prelun‑
gită, în timp ce atenția autoimpusă a avut adesea drept consecință o 
mișcare de respirație mai scurtă. În alte studii, el a cercetat funcția 
stimulilor plăcuți și neplăcuți și efectul lor asupra pulsului și respi‑
rației. În ceea ce privește pulsul, curba a fost prelungită de o senzație 
plăcută și scurtată de una neplăcută, iar Mentz e de părere că între 
această curbă și cea a respirației există o paralelă. În cazul afectelor, 
mișcările de respirație se prelungesc, iar când crește intensitatea 
afectelor, cresc de asemenea înălțimea și profunzimea curbei respi‑
rației. Zoneff și Meumann13, care n‑au putut descoperi în literatura 
de specialitate ceva suficient de solid în legătură cu corespondența 
dintre respirație, circulația sângelui și procesele psihice sau emoțio‑
nale, au făcut investigații amănunțite cu persoane normale, folosind 
stimuli diverși: optici, acustici, gustativi, tactili și psihici (probleme 
de calcul și reprezentare spațială), și totodată au cercetat efectul 
atenției autoimpuse și al impresiilor plăcute și neplăcute asupra 
respirației și a pulsului. Ei au constatat că, de regulă, atenția produce 
o accelerare a respirației, în special la sfârșitul stimulării, și că, în 
plus, odată cu accelerarea respirației poate surveni și o aplatizare a 
acesteia sau o inhibiție a ei. Inhibiția respectivă poate lua forma unei 
respirații plate și mai rapide ori se poate ajunge la o întrerupere 

10 Über Bewegungsempfindungen.
11 Die Hauptgesetze des menschlichen Gefühlsleben.
12 Die Wirkung akustischer Sineesreize auf Puls und Atmung.
13 Über Begleiterscheinungen psychischer Vorgänge im Atem und Puls. 
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parțială sau totală a respirației. Măsura în care se întâmplă acest lucru 
este direct proporțională cu nivelul de atenție. Inhibiția totală a 
respirației a fost constatată mai frecvent când individul este atent la 
o stimulare senzorială decât la una psihică. Rezultatele variază de la 
un individ la altul. La curbe au apărut oscilații pe care cercetătorii 
menționați le‑au explicat prin oscilații ale atenției. Cât privește 
stimulii plăcuți și neplăcuți, ei au ajuns la concluzia că toate senza‑
țiile plăcute aplatizează și accelerează respirația, iar toate senzațiile 
neplăcute o fac mai profundă și o încetinesc sau, altfel spus, că pri‑
mele potențează funcția respirației, iar ultimele o diminuează. În 
experimentele în care distragerea atenției apare concomitent cu 
stimularea, ei au constatat că influența emoțiilor asupra respirației și 
a pulsului încetează. În experimentele în care s‑a pus accentul pe 
atenția îndreptată asupra stimulului și senzației, atenția a întărit 
efectul senzațiilor plăcute, ca și al celor neplăcute asupra curbelor. În 
timp ce munca lor reprezintă cel mai bun lucru care a apărut până 
acum pe această temă, trebuie totuși să recunoaștem că experimen‑
tele de acest tip, când sunt făcute pe asistenți bine instruiți sau pe 
cercetătorii aferenți laboratorului, sunt mai mult sau mai puțin 
artificiale, iar aceasta, împreună cu caracterul extrem de simplu al 
stimulilor, ar putea limita valabilitatea criteriilor folosite de autori 
pentru fenomenele emoționale mai complexe cu care avem de‑a face.

Într‑o lucrare totalmente iconoclastă și totuși excelentă, Martius 
și Minnemann14 scot în evidență o mulțime de erori din cercetările 
lui Lehmann, Mentz și Zoneff și Meumann, erori privitoare la 
artificii pur mecanice și concluzii false referitoare la relațiile dintre 
afecte, puls și curbele respirației. Ei înșiși au găsit că în condiții 
normale curba respirației este inconstantă, fiind supusă unor osci‑
lații ce depind de vârstă, temperament, perseverația afectului, reac‑
țiile la afect, stinghereala provocată de experiment, interesul prea 
mare față de procedeul experimental etc.; principial vorbind, ei 
ajung la concluzia că în condiții de emoție modificările esențiale ale 

14 Beiträge zur Psychologie und Philosophie.
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respirației constau într‑o accelerare sau o încetinire a ritmului și 
într‑o înălțime redusă în ambele cazuri.

Presupunând că o cercetare a curbei respirației aruncă lumina 
cea mai potrivită asupra relației dintre inervația respirației și pro‑
cesele psihice, ne‑am pus mai multe întrebări: una referitoare la 
conformația curbei obișnuite a respirației; alta la comportamentul 
curbei când există o stimulare fără reacție verbală; alta la influența 
reacției verbale asupra curbei în condițiile unor stimuli indiferenți; 
întrebarea dacă o serie de complexe foarte accentuate afectiv influ‑
ențează în mod unitar curba galvanometrului, dacă pot apărea 
tulburări vizibile ale respirației fără modificările corespunzătoare ale 
curbei galvanometrului și, în final, ce influență exercită atenția 
asupra galvanometrului și a pneumografului. Până acum n‑am reu‑
șit să găsim un răspuns mulțumitor la toate aceste întrebări, căci 
materialul ce ne stă la dispoziție este deja prea cuprinzător ca să ne 
permită o sortare temeinică; totuși, în cadrul acestor limitări, re‑
zultatele obținute de noi au fost interesante. Cifrele din tabel pentru 
unul dintre cazurile tratate aici relevă o relație regulată, deși incon‑
stantă, între curbele galvanometrului și cele ale pneumografului.

Pentru a obține o imagine clară a acestei relații este necesar să 
alegem un experiment în care curba galvanometrului să nu fie 
afectată esențial de sursele erorilor, iar curba convergentă a pneumo‑
grafului să nu fi fost modificată prea mult de reacția verbală, de tuse 
etc. Luând curbele tipice ale mai multor serii de acest fel, am făcut 
măsurători pentru a stabili numărul relativ de inspirații sincrone cu 
curba ascendentă, ca și cu cea descendentă a galvanometrului. În 
același scop a fost măsurată amplitudinea fiecărei inspirații și a fost 
stabilită media. Ca unitate de măsură am luat milimetrul. Se poate 
observa că latura ascendentă a curbei galvanometrului, latură ce 
corespunde unui stimul afectiv, este însoțită de un număr mai mic 
de inspirații, care, în afară de asta, sunt mai profunde. Dacă aceasta 
a fost regula în cazul de față, se pot constata abateri de la un individ 
la altul în cadrul aceleiași serii de stimuli micști, iar în unele cazuri 
rezultatele sunt chiar inversate. Pentru subiecți, stimulii specificați 
în tabele au fost mai degrabă neplăcuți decât plăcuți. Desigur, 
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determinarea calității accentului afectiv în cadrul unor asemenea 
experimente este foarte dificilă. Situația artificială și forțată în care 
se găsește subiectul trezește în sine deja senzații neplăcute, iar fiecare 
stimul plăcut nu poate aduce, deci, decât o anumită ușurare și 
destindere în această situație tensionată în mod neplăcut. Tensiunea 
nervoasă din timpul unui experiment va influența în mod natural 
respirația, iar un stimul plăcut poate reduce doar temporar o astfel 
de tensiune. Această obiecție am face‑o la adresa experimentelor lui 
Zoneff și Meumann, ca și la adresa experimentelor cu pneumo‑
graful la modul foarte general. Este absolut probabil ca în curba 
pneumografului să fie implicate foarte multe influențe mai inexpli‑
cabile decât ne putem noi închipui momentan. Există o mulțime de 
oscilații ale respirației ce n‑au nimic de‑a face cu afectele, ci sunt 
rezultatul unor procese fizice sau mentale: ele au de‑a face cu starea 
de repaus forțat a corpului, cu stadiul premergător vorbirii, cu ne‑
voia de a tuși sau de a înghiți etc. În afară de aceasta, curba va avea 
rezultate diferite, în funcție de momentul în care se produce 
stimulul, dacă survine în timpul unei inspirații ori al unei expirații, 
și există deosebiri individuale, care depind de temperament sau de 
labilitatea emoțională.

De aceea, nu suntem pe deplin convinși de importanța unei even‑
tuale relații între curbele galvanometrului și cele ale pneumografului, 
pentru că ea nu este constantă; iar pe măsură ce am făcut tot mai 
multe cercetări comparative cu cele două curbe sincrone, a devenit 
tot mai puternică impresia unei divergențe surprinzătoare între in‑
fluențele care acționează aici. Am cercetat sute de unde în toate 
modurile imaginabile. De exemplu, am luat serii de curbe ale galva‑
nometrului și am măsurat cu atenție lungimea fiecărei inspirații și 
intervalele dintre inspirații în relația lor cu momentul stimulului, cu 
zona de latență înainte de a crește unda galvanometrului, cu curba 
ascendentă, cu punctul culminant, cu curba descendentă și cu zona 
alăturată momentului stimulului, fără a putea obține un raport 
proporțional regulat și constant între acestea, deși suntem de părere 
că până la urmă existența lui va putea fi dovedită într‑o anumită 
măsură. Față de acest aspect, am descoperit până acum că influențele 
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care acționează în cazul celor două curbe vădesc o uimitoare uni‑
formitate în diversitate. Deseori, când există o puternică labilitate 
emoțională, iar curba galvanometrului prezintă cele mai ample de‑
viații, curba respirației este plată și regulată (figura 7).

Figura 7: Dr. P., curbe ale galvanometrului normale,  
bine proporționate, cu o curbă a respirației destul de regulată.

Pe de altă parte, se întâmplă frecvent ca atât în cazurile normale, 
cât și în cele patologice, curba galvanometrului să se distingă prin 
oscilații reduse sau chiar să nu prezinte absolut nicio oscilație, ca la 
unii catatonici, în timp ce curba pneumografului este în mod evident 
variabilă. Deseori constatăm la curba pneumografului o schimbare 
bruscă, și anume nu atât ca reacție la niște stimuli izolați, cât pe par‑
cursul unei întregi serii de stimuli, ca și cum așteptarea încordată și 
tensiunea nervoasă ar reduce inspirațiile la începutul seriei, iar în a 
doua jumătate ar surveni o destindere, cu mișcări de inspirație mai 
lungi (figura 8).

Între funcția respirației și afectele inconștiente nu pare să existe 
o relație atât de strânsă și de profundă ca între sistemul glandelor 
sudoripare și aceste afecte. Este un simplu fapt empiric că respirația 
este influențată de afectele noastre conștiente, în special atunci când 
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acestea sunt puternice. Acest lucru este exprimat în locuțiuni pre‑
cum „a‑și ține respirația“, „e liniște de nu se aude nicio suflare“ etc. 
Putem observa asemenea inhibiții ale respirației la multe curbe ale 
pneumografului, cu precădere în legătură cu starea de așteptare și de 
tensiune. Dar afectele inconștiente, trezite de întrebări sau cuvinte 
care iau cu asalt complexele îngropate în adâncul sufletului, pot de‑
veni manifeste în curba galvanometrului, în vreme ce curba pneumo‑
grafului rămâne relativ intactă. Respirația este un instru ment al 
conștiinței. Ea poate fi dirijată conștient, pe când curba galvano‑
metrului nu se lasă dirijată. Inervația respirației se află în cea mai 
strânsă legătură cu inervația lingvistică atât din punct de vedere 
anatomic, cât și funcțional, iar conexiunea fizică la nivelul creierului 
este, poate, una dintre cele mai strânse și mai timpurii.

Să luăm curbele notabile ale unui caz de catatonie acută (figu‑
rile 9 A și 9 B), care pot fi privite ca un experiment psihologic cu 
distragerea atenției și cu un afect obișnuit. Întrucât atenția și toate 
celelalte afecte au fost distrase practic printr‑un proces patologic, 
curba galvanometrului s‑a conturat slab (la cea de‑a doua repetare 
am avut chiar o linie dreaptă); totuși, strigarea neașteptată a numelui 
pacientului a produs niște oscilații neobișnuite ale curbei respirației, 

Figura 8: Dr. S., un pacient cu dementia paranoides (cazul 3). Curba galva‑
nometrului indică afecte extraordinar de labile. O tensiune considerabilă apare 
în curba pneumografului începând cu stimulul 2 (greutatea care cade); apoi o 
destindere și o respirație mai profundă după stimulul 7. Un exemplu de per‑
severație a tensiunii pe intervale lungi a curbei pneumografului.
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deși comportamental, nimic nu indica faptul că el era cumva con‑
știent de stimul. Poate că el a fost conștient de strigătul acela, însă 
noi nu am avut nicio dovadă în acest sens. Cu prilejul repetărilor au 
apărut aceleași oscilații, ceea ce a arătat că ele n‑au fost întâmplătoare. 
Singura explicație judicioasă pe care am găsit‑o pentru acest feno‑
men a fost că, după părerea noastră, strigarea pe nume a trezit o 
disponibilitate de a vorbi, care a stimulat centrul auzului și cel al 
vorbirii, strâns legat de acesta, și că inervația motoare produsă astfel 
a acționat asupra musculaturii respirației. În mod normal, strigarea 

Figura 9: J., stupor cronic acut (cazul 10). Unda A a fost aleasă dintr‑o serie în 
care 6 constă într‑o neașteptată strigare pe nume a subiectului. Curba 
galvanometrului este slabă; totuși, modificarea curbei pneumografului este 
notabilă. B reprezintă același stimul la repetarea seriei. (Figura 9 reproduce 
mărimea originală a desenului.)
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neașteptată a numelui — unul dintre cei mai puternici și mai pro‑
funzi stimuli din câți există — are ca rezultat un răspuns. În acest 
caz, strigarea pe nume a acționat ca un stimul într‑un simplu proces 
reflex și a dus la manifestări motoare în musculatura respirației, care 
e legată de centrul vorbirii, manifestări analoage cu o contracție a 
pleoapelor ca răspuns la acțiunea bruscă a luminii. Figura 10 consti‑
tuie un alt exemplu, aproape identic.

Figura 10: Domnișoara S., dementia paranoides (cazul 2). Stimulii 9, 10, 11 și 
12 corespund numerelor din seria mixtă reprodusă în text. Modificările 
considerabile din curba respirației se explică prin permanenta „disponibilitate 
de a vorbi“. Deși nu vorbea decât răspunzând la întrebările noastre, pacienta 
murmura totuși ceva într‑un mod evident și aproape neîntrerupt între răs‑
punsurile perceptibile. Uneori își mișca ușor buzele, iar atunci nu i se putea auzi 
cum trebuie murmurul.

În vreme ce inconstanța variațiilor emoționale din curba respi‑
rației și din relația lor cu curba galvanometrului a constituit până 
acum regula din cele constatate de noi, totuși inhibițiile, când apar 
ca expresie a unei așteptări încordate sau a altor afecte, se relevă 
aproape întotdeauna în curba expirației, iar nu în cea a inspirației, 
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după cum am aflat pe cale experimentală. Acest lucru pare să fie în 
concordanță cu teoria noastră că inervația activă, mentală, emo‑
țională sau conștientă are de‑a face în mod preponderent cu in‑
spirația, pe când expirația este mai curând un proces fizic sau o 
destindere care, deși poate fi inhibată, nu poate fi afectată totuși, în 
rest, de nervii activi ai respirației.

Repetând că, potrivit opiniei noastre, curba galvanometrului este 
mai strâns legată de complexele emoționale inconștiente decât curba 
pneumografului, ar trebui să mai adăugăm că, oriunde se exprimă 
afecte în curba pneumografului, există tendința spre o perseverație 
mai mare, căci curba galvanometrului coboară destul de repede 
odată cu diminuarea afectului, pe când curba pneumografului 
păstrează mult mai multă vreme urmele unei amintiri conștiente 
privitoare la stimulul afectiv. Galvanometrul este mai degrabă un 
indicator sau instrument de măsură pentru accentul afectiv acut.

Până acum, în cadrul cercetării noastre despre curbele cazurilor 
normale, am produs vreo 40 de serii de curbe care provin de la 8 
persoane normale, instruite și neinstruite. În continuare, am realizat 
aproximativ 30 de serii de curbe provenite de la 11 cazuri cu tipuri 
diferite de dementia praecox, și anume 3 de demență paranoidă, 2 de 
hebefrenie și 6 de catatonie (3 cronice și 3 acute). Spre aceste 
experimente vrem să ne îndreptăm acum.

IV. Curbele galvanometrului øi ale pneumometrului  
în dementia praecox

Înainte de a raporta rezultatele experimentelor noastre în cazul 
„demenței precoce“, este necesar să spunem câte ceva despre psiho‑
logia acestei boli. Principala caracteristică a stării psihice a acestor 
pacienți este o tulburare specifică a vieții afective. În cazurile cronice 
avem o „atrofie emoțională“, așa cum a demonstrat fără echivoc 
Kraepelin. În cazurile acute întâlnim un fel de „necoordonare“ sau 
„ataxie“ între afectivitate și reprezentări, expusă convingător de 
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Stransky.15 Perturbarea emoțională a fost definită și ca „accent 
afectiv inadecvat“. Dar în realitate aceste expresii nu descriu decât 
impresia superficială pe care o capătă doctorul în legătură cu acești 
bolnavi. De îndată ce investigăm analitic și critic aceste fenomene 
constatăm că este extraordinar de greu să aducem la un numitor 
comun toate simptomele emoționale patologice. Se vede imediat că 
în majoritatea cazurilor de dementia praecox, niciunul dintre afecte 
nu s‑a modificat și nici n‑a fost distrus. La o analiză mai atentă des‑
coperim că există o mulțime de sentimente normale. Cazurile de pier‑
dere totală a afectelor constituie excepțiile. În mod obișnuit, afectele 
elementare precum teama, frica, bucuria, supărarea, stinghereala, 
rușinea etc. s‑au păstrat. Câteodată există chiar o afectivitate crescută 
sau o sensibilitate nervoasă veritabilă. În plus, sunt și cazuri în care, 
pornind de la modul de viață de până atunci, ne putem aștepta la o 
diminuare mai mare sau mai mică a afectivității, deși sentimentele 
elementare se mențin. Atunci, boala se manifestă prin ceea ce Janet 
numește la fonction du réel16 sau adaptarea psihologică la lumea 
înconjurătoare. Nu prea putem spera ca prin metoda noastră expe‑
rimentală (psiho‑galvanică) să descoperim la asemenea pacienți tulbu‑
rări caracteristice, întrucât acestea ar rezida în diferențele cantitative 
dintre diverse accente afective. Chiar dacă ar fi să apară modificări 
calitative, ele ar fi prea neînsemnate, ca să se facă remarcate.

Unul dintre factorii principali în procesul de adaptare psihologică 
la lumea din jur este atenția, grație căreia abia devin posibile toate 
asociațiile necesare unui trai normal. În dementia praecox, în special 
în forma catatonică, există tulburări pronunțate ale atenției, care se 
manifestă printr‑un deficit al capacității de concentrare voluntară; 
cu alte cuvinte, în creierul bolnav, obiectele nu produc reacții 
afective, singurele care fac posibilă o selecție adecvată a asociațiilor 
de idei. Această reacție defectuoasă la stimulii din mediul încon‑
jurător constituie principala caracteristică pentru dementia praecox. 
Dar această boală nu e nici simplă, nici elementară; dimpotrivă, este 

15 Zur Kenntnis gewisser erworbener Blödsinnsformen; Zur Auffasung gewisser 
Symptome der Dementia praecox.

16 „Comportament adecvat realității“.
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extrem de complicată. Care e cauza ei? În psihologia referitoare la 
dementia praecox este dată și o altă caracteristică, edificatoare pentru 
această problemă. Cu ajutorul asociațiilor de cuvinte și al analizei 
ulterioare descoperim în astfel de cazuri, alături de alte manifestări 
anormale, anumite complexe de reprezentări legate de un puternic 
accent afectiv. Printre acestea există unul sau două complexe funda‑
mentale pentru individ; ele întruchipează, de regulă, afectele și 
experiențele ce preced nemijlocit evoluția bolii psihice. În cazuri 
simi lare se poate demonstra fără dificultate o relație strânsă între 
simptome (fantasme, halucinații, închipuiri maladive) și factorii 
psihologici premergători acestora. După cum a arătat Freud, ei 
determină, de fapt, simptomatologia. Freud a aplicat metoda sa mai 
ales în cazul isteriei, unde a dezvăluit constelații conștiente și in‑
conștiente, stăpânite de un puternic accent afectiv și care puteau să‑l 
domine pe individ mulți ani sau chiar toată viața, prin puterea exer‑
citată de ele asupra asociațiilor. Aceste complexe patologice joacă 
rolul unei entități independente, al unui suflet în suflet, și sunt com‑
parabile cu un vasal ambițios, care prin intrigi ajunge până la urmă 
mai puternic decât regele. Acest complex se răsfrânge într‑un mod 
aparte asupra psihicului. În cartea sa17, Janet a descris excelent acest 
lucru. Complexul îi fură Eului lumina și hrana, așa cum cancerul îi 
ia corpului vitalitatea. Pe scurt, consecințele complexului sunt urmă‑
toarele: diminuarea întregii energii psihice, slăbirea puterii de voință, 
pierderea oricărui interes obiectiv, a puterii de concentrare și a stă‑
pâ nirii de sine, precum și apariția unor simptome patologice isterice. 
Aceste fenomene se pot exprima și în asociații, astfel încât în cazul 
isteriei întâlnim, printre asociații, simptome clare ale unor constelații 
afective. Aceasta nu este totuși singura analogie între dementia 
praecox și isterie. Există numeroase altele, asupra cărora nu putem 
insista aici. Însă putem atrage atenția asupra unui mare număr de 
procese indubitabil catatonice, considerate până acum „psihoze 
isterice degenerative“. Există, de asemenea, multe cazuri de demen
tia praecox, care, ani de‑a rândul, nu pot fi diferențiate de isterie. 

17 Les Obsessions et la psychasthénie.
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Trimitem aici la similitudinea dintre cele două boli pentru a arăta că 
ipoteza noastră privitoare la relația dintre „adaptarea psihologică la 
lumea înconjurătoare“ și un complex afectiv este un fapt dovedit 
pen tru isterie. Dacă întâlnim în dementia praecox situații similare, 
atunci suntem îndreptățiți să presupunem că și aici tulburarea 
psihică generală s‑ar putea afla într‑o strânsă relație de cauzalitate 
cu un complex ascuns. Firește, complexul nu este singura cauză pen‑
tru dementia praecox, cum nu e nici singura cauză a isteriei. Predispo‑
ziția constituie și ea un factor principal și este posibil ca în cazul unei 
predispoziții pentru dementia praecox afectivitatea să producă anu‑
mite tulburări organice ireparabile, precum toxinele metabolice.

Deosebirea dintre dementia praecox („demență precoce“) și iste‑
rie rezidă în anumite consecințe ireparabile și într‑o serie de tulbu rări 
psihice mai pronunțate în cazul primei boli menționate. Tulburările 
profunde și vaste (delirium, crize afective grave etc.), care constituie 
o excepție în cazul isteriei, formează regula în cazul „demenței pre‑
coce“. Isteria este o caricatură a normalului și, drept urmare, prezintă 
reacții clare la lumea din jur. În cazul „demenței precoce“, în schimb, 
putem întâlni întotdeauna o reacție defectuoasă la stimulii externi. 
Există deosebiri caracteristice în privința complexului. În cazul 
isteriei, complexul poate fi descoperit prin analiză, fără dificultăți 
majore, având bune șanse să obținem un câștig terapeutic prin 
folosirea acestei metode. În cazul „demenței precoce“ totuși, nu 
există posibilitatea unei asemenea intervenții. Chiar atunci când este 
posibilă reproducerea forțată a complexului, lipsește, de regulă, 
succesul terapeutic. În cazul „demenței precoce“, complexul este mai 
independent și mai bine izolat, iar pacientul e lezat mai profund de 
complex decât în cazul isteriei. Din acest motiv, un medic iscusit 
poate influența prin sugestie stările isterice acute, care nu sunt alt‑
ceva decât iradieri ale unui complex suscitat, în timp ce în cazul 
„demenței precoce“, medicul dă greș când agitația psihică interioară 
este mult mai puternică decât stimulii proveniți din mediul încon‑
jurător. Acesta este și motivul pentru care pacienții aflați în stadii 
incipiente de „demență precoce“ nu au nici forța unei corecturi critice, 
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nici înțelegerea situației, calități care nu lipsesc niciodată în cazul 
isteriei, chiar și în cazurile cele mai grave.18

Convalescența e caracterizată în cazul isteriei printr‑o diminuare 
treptată a complexului până la dispariția lui totală. Același lucru este 
valabil pentru remisiunile celor afectați de dementia praecox, deși 
aici rămân întotdeauna niște pagube ireparabile, care, chiar și atunci 
când par să fie nesemnificative, mai pot fi scoase la iveală prin 
cercetarea asociațiilor.

Deseori este uimitor cum pot să dispară brusc până și cele mai 
grave simptome de dementia praecox. Fără discuție, acest lucru de‑
vine inteligibil cu ajutorul ipotezei noastre, potrivit căreia formele 
acute de manifestare a isteriei și a „demenței precoce“ sunt rezultatul 
iradierilor ce pleacă de la un complex, acoperind temporar funcțiile 
normale încă existente. Astfel, de exemplu, un afect puternic poate 
transpune un individ isteric într‑o stare de apatie sau de delirium, 
care poate dispărea în clipa următoare sub influența unui stimul 
psihic. Într‑un mod similar, stările de apatie pot să apară și să dispară 
absolut pe neașteptate în cazul „demenței precoce“. Când sunt vrăjiți 
de complexul suscitat, astfel de pacienți sunt pentru moment com‑
plet deconectați de la lumea exterioară, nu percep stimulii externi și 
nici nu reacționează la aceștia. După ce s‑a stins emoția complexului, 
capacitatea de reacție la lumea din jur revine treptat, și anume mai 
întâi reacția la stimulii elementari, iar mai târziu cea la stimulii 
psihici mai complicați.

Întrucât, conform ipotezei noastre, dementia praecox poate fi 
localizată într‑un complex psihologic dominant, ne putem aștepta 
să se păstreze toate reacțiile afective elementare, câtă vreme pacientul 
nu ajunge pe de‑a‑ntregul sub stăpânirea complexului. De aceea, la 
toți pacienții cu dementia praecox care vădesc o adaptare psihologică 
în privința unor interese elementare (mâncare, băutură, somn, îm‑
brăcăminte, vorbire, activitate mecanică etc.) putem lua în calcul 
existența unui accent afectiv adecvat. Dar în toate cazurile în care 
lip sește o asemenea adaptare psihologică, stimulii externi nu vor 

18 Raimann, Die hysterischen Geistesstörungen.
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provoca nicio reacție în creierul tulburat și nici măcar fenomenele 
afective elementare nu se vor putea manifesta, fiindcă întreaga 
activitate psihică este legată de complexul morbid. Că aceasta este 
realitatea o dovedesc rezultatele experimentelor noastre.

Iată în continuare un rezumat care descrie în fiecare caz carac‑
teristicile care ne interesează aici:

1. H., bărbat, 43 de ani, profesor de limbi. S‑a îmbolnăvit psihic în urmă 
cu 10 ani. Instruire academică, inteligent. În 1896 a trecut printr‑un sana‑
toriu. A traversat o perioadă de ușoară catatonie, cu refuzul hranei, cu un 
comportament bizar și halucinații auditive. Ulterior a căpătat obsesia că este 
urmărit. În august 1906 l‑a ucis pe un pretins urmăritor, iar de atunci se află 
în acest sanatoriu. Foarte riguros și corect ca apariție și vestimentație, har‑
nic, autonom, însă extrem de suspicios. N‑au putut fi constatate halucinații. 
Diagnostic: dementia paranoides.

2. Domnișoara S., 61 de ani, croitoreasă. S‑a îmbolnăvit psihic prin 
1885. Nenumărate închipuiri bizare, grandomanie, halucinațiile tuturor 
simțurilor, inovație lexicală, stereotipie motoare și lingvistică. Comporta‑
ment ordonat, este curată, harnică, dar destul de cârcotașă. Se află sub 
supraveghere și în mare măsură se dovedește capabilă de activitate inde‑
pendentă. Diagnostic: dementia paranoides.19

3. Dr. S., bărbat, 35 de ani, chimist. S‑a îmbolnăvit psihic prin 1897. 
Foarte inteligent, citește numeroase cărți științifice. Are multe nevoi și se 
plânge frecvent. Este extrem de grijuliu în privința vestimentației și excesiv 
de ordonat. Numeroase idei grandioase și halucinații. Nu prezintă simptome 
catatonice. Diagnostic: dementia paranoides.

4. Doamna H. O., 44 de ani, țărancă. S‑a îmbolnăvit psihic în 1904, când 
a avut un acces de depresie hebefrenică. De la sfârșitul lui 1906 se află într‑o 
fază asemănătoare. Vorbește numai în șoaptă. Cam inhibată, fricoasă, aude 

19 [Probabil, cazul pe care Jung l‑a tratat amănunțit în „Despre psihologia 
De mentiei praecox: o încercare“ (paragr. 198 și urm.) și în „Conținutul 
psihozei“ (paragr. 364 și urm.) — ambele texte se regăsesc în vol. 3 din Opere 
complete (Ed. Trei, București, 2005). Cf. și Amintiri, vise, reflecții (ed. Aniela 
Jaffé, Ed. Humanitas, București, 1996), p. 138 și urm.]
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voci foarte neplăcute. Muncește cu sârg și spontan. Vestimentație curată, 
cameră îngrijită. Diagnostic: depresie hebefrenică.

5. Doamna E. S., 43 de ani, soție de negustor. S‑a îmbolnăvit psihic în 
1901. Ocazional, ușoară excitație maniacală. La început, niciun fel de con‑
fuzie, dar pe urmă demență rapidă. Acum, considerabil tulburată psihic, 
inactivă, îi supără pe ceilalți pacienți. Dezinteresată, indiferentă și dezordo‑
nată în privința vestimentației. Lipsită de interes față de soțul ei și de lumea 
din jur. Îndrugă multe, însă numai chestiuni superficiale; nu există nicio 
modalitate de a‑i trezi sentimente mai profunde. Diagnostic: hebefrenie.

6. A. v. D., bărbat, 39 de ani. A venit în sanatoriu în 1897. De la început, 
calm, dezinteresat, cam timid și fricos. Vorbește fragmentar și nedeslușit, 
mai ales cu el însuși. Face gesturi absurde cu mâinile. Trebuie îngrijit de 
infirmier sub toate aspectele. Nu poate munci. Niciun indiciu că îi este dor 
de casă sau că simte nevoia de a fi liber. Automatism la comandă și, tem‑
porar, catalepsie. Diagnostic: stupoare catatonică cronică.

7. Sp., bărbat, 62 de ani, muncitor în fabrică. S‑a îmbolnăvit în 1865. În 
stadiile incipiente, mai multe accese de excitație catatonică. Ulterior, stupor 
cronic, însoțit uneori de accese bruște de furie. Într‑un acces de furie și‑a 
smuls cu mâna un testicul. Altă dată l‑a sărutat pe neașteptate pe infirmier. 
În timpul unei boli fizice grave a devenit dintr‑odată foarte limpede și 
abordabil. Nu vorbește decât spontan și la intervale lungi. Muncește numai 
mecanic și doar când este îndemnat s‑o facă. Gesturi stereotipe. Diagnostic: 
stupor catatonic cronic.

8. F., bărbat, 50 de ani. S‑a îmbolnăvit psihic în 1881. La început, o lungă 
perioadă de inhibiție depresivă. Ulterior, mutism, însoțit uneori de izbucniri 
injurioase din cauza vocilor auzite și a numeroaselor halucinații. În mo‑
mentul de față are halucinații permanente, deși este liniștit și nu vorbește 
decât când i se adresează cineva, dar și atunci doar în șoaptă și fragmentar. 
Câteodată izbucnește în blesteme din pricina vocilor. Muncește mecanic, 
este letargic și docil. Diagnostic: catatonie cronică.

9. J. S., bărbat, 21 de ani. S‑a îmbolnăvit psihic în 1902. Stupid, încă‑
pățânat, negativist, nu vorbește deloc din proprie inițiativă sau o face foarte 
rar, total apatic și lipsit de afectivitate, stă toată ziua în aceleași loc, absolut 
dezordonat în privința vestimentației. Din când în când solicită mânios să 
fie eliberat. Diagnostic: stupor catatonic uşor.
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10. J., bărbat, 21 de ani, student la filosofie, foarte inteligent. S‑a îm‑
bolnăvit psihic prin 1901, când a avut un scurt acces. Cel de‑al doilea acces 
s‑a produs în decembrie 1906. Uneori agitat, total confuz, lovește în jurul 
său la întâmplare. Halucinații necontenite. Acaparat complet de propriile‑i 
procese lăuntrice. În unele momente de relativă luciditate, pacientul declară 
absolut spontan că nu are deloc sentimente, că nu poate fi nici vesel, nici 
nefericit și că totul îi este perfect indiferent. Diagnostic: stupor catatonic 
acut, însoțit de accese bruşte de furie.

11. M., bărbat, 26 de ani, negustor. S‑a îmbolnăvit psihic în 1902. Inițial, 
excitație maniacală. Ulterior, apatie, dezinteres și exhibiționism ocazional. 
Apoi, stupor tot mai pronunțat, însoțit de o detașare completă. Acum, 
mutism; își smulge barba, dar alteori este rigid și cataleptic. Diagnostic: 
stupor catatonic acut.

Curbele galvanometrului au fost neobișnuite la multe dintre expe‑
rimentele cu dementia praecox. Ca și în cazul indivizilor normali, 
atunci când a avut loc efectiv o reacție, am observat o epuizare trep‑
tată a intensității stimulilor la repetările aceleiași serii, astfel încât 
undele celei de‑a doua serii s‑au micșorat, iar ale celei de‑a treia s‑au 
rotunjit, devenind și mai mici. În câteva cazuri, când undele din 
prima serie au fost mici, ele au dispărut complet în cea de‑a treia. În 
figura 8 avem un bun exemplu de curbă foarte labilă într‑un caz de 
dementia paranoides, unde întâlnim creșteri abrupte și înalte, care, 
parțial, sunt puternic bifurcate. Aceasta a fost cea de‑a doua serie a 
pacientului respectiv, iar curbele sunt mai mici decât în prima. Ele 
pot fi comparate cu curba labilă a individului normal din figura 6, 
care reprezintă prima serie; și de asemenea, cu figura 10 — tot un 
caz de demență paranoidă —, în care însă curba galvanometrului 
este destul de neemoțională, în vreme ce curba pneumografului 
prezintă de data aceasta modificări marcante, datorate tendinței de 
a murmura. Tipul curbei galvanometrului, reprodus în figura 8, este 
totodată caracteristic pentru curbele pe care le‑am înregistrat în 
cazul isteriei.

În cazul tipului hebefrenic, curba nu ne oferă nimic aparte nici 
în privința unei mari labilități, nici în privința unei unde de mici 
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Figura 11: Trei curbe ale galvano‑
metrului, spre comparație. Prima 
curbă este normală, într‑o serie de 
stimuli micști (domnișoara B., cana‑
diancă). Cea de‑a doua curbă este a 
lui Sp. (cazul 7), cu un stupor cata‑
tonic cronic. Să luăm aminte la 
efectul afectului elementar de la 
stimulul 15. Cea de‑a treia curbă 
este a lui J. (cazul 10, stupor cata‑
tonic acut). Niciun fel de modificare 
a curbei galvanometrului în timpul 
reacției la stimulii micști.N
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dimensiuni. În schimb, în formele catatonice de dementia praecox, 
mai ales în cele acute, am observat abateri extreme de la normal în 
aspectul curbei. Nu doar perioada de latență este mai lungă, ci 
undele prezintă aproape mereu o creștere lentă și sunt foarte mici, 
atunci când există. Figurile 9 A și 9 B, reprezentând un caz de stupor 
catatonic acut, înfățișează exemple de curbe apărute la strigarea 
neașteptată a numelui. Curba galvanometrului este extrem de slab 
conturată, dar cea a pneumografului relevă acele modificări specifice 
despre care a fost vorba mai sus. În figura 11 prezentăm trei curbe 
ale galvanometrului. Cea de deasupra provine de la un caz normal, 
iar seria este reprodusă în acest text. Cea din mijloc este de la un caz 
de stupor catatonic cronic (7, Sp.) și se caracterizează prin lipsa 
aproape totală a unei reacții la orice stimuli, până când, la 14, ame‑
nințarea cu o înțepătură de ac (iar înțepătura propriu‑zisă are loc 
când linia intersectează unda ascendentă) a produs o creștere 
puternică a curbei. O creștere mai redusă s‑a produs la 15, în mo‑
men tul amenințării că va fi lăsată să cadă o greutate. Acesta este un 
exemplu de reacție la un afect elementar într‑un caz cronic, unde 
mai există oarece accent afectiv. Linia de dedesubt din figura 11 
reprezintă curba galvanometrului într‑un caz acut de stupor cata‑
tonic (10, J.), iar aici se vede că linia este perfect dreaptă, că niciun 
stimul din seria mixtă reprodusă în text n‑a avut câtuși de puțin 
efect; șuieratul, căderea zgomotoasă a unei greutăți, strigarea neaș‑
tep tată și cu voce tare a numelui, înțepăturile efective și puternice cu 
acul — nimic n‑a produs un efect în galvanometru. Pneumograful 
n‑a putut fi folosit în acest caz. Experiențele noastre cu cele 6 cazuri 
de catatonie arată că asemenea curbe caracterizează acest tip și 
confirmă reprezentările expuse de noi mai sus în legătură cu psiho‑
logia bolii.

O altă caracteristică importantă în aceste cazuri este chestiunea 
perioadei de latență. Ne vom aminti că perioada de latență anterioară 
creșterii undei galvanometrului se situează, după aprecierea noastră, 
între 2 și 5 secunde în situații de normalitate. În realitate, norma este 
de 3 secunde pentru prima serie și 3,77 secunde pentru seriile ulte‑
rioare. În tabelele următoare (unul dintre ele se referă la spațiul pe 
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chimograf, iar celălalt la perioada de latență) apar doar 7 din cele  
11 cazuri de dementia praecox, căci în restul cazurilor, undele au fost 
atât de slab pronunțate sau atât de indefinite încât realitatea nu a 
putut fi stabilită cu destulă siguranță. Unul dintre acești pacienți  
(3, dr. S.) a fost testat atât cu seria mixtă de stimuli, cât și cu o serie 
de asociații de cuvinte.

Perioada de latență (măsurată în milimetri), care cuprinde distanța 
dintre momentul stimulului şi începutul creşterii undei afective  

a galvanometrului în cazurile de tulburare psihică
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Seria I 3,13 3,75 4,01 3,2 2 4,77 7,16 24,25
Seria  
a II‑a

2,66 3,87 5,81 5 5,5 17,3

Seria  
a III‑a

3,93 4,22

Seria  
a IV‑a

5,46

În primul caz, al unei femei cu dementia paranoides, perioada de 
latență rămâne în cadrul normalității. În al doilea caz, dr. S., tot cu 
dementia paranoides, limitele normalului au fost depășite abia în a 
patra repriză a aceleiași serii mixte, dar la același pacient, în cazul 
asociației de cuvinte, perioada de latență a fost exagerată de la prima 
repetare a acelorași cuvinte. În cel de‑al treilea caz (Sp.), un caz  
de catatonie cronică, prima serie a relevat un timp de latență de  
3,55 secunde; când a fost repetată, n‑au existat totuși deloc unde. 

1076



Cercetări experimentale

646

Perioada de latență în aceleaşi cazuri de tulburări psihice ca mai sus, 
măsurată în secunde
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Seria I,
stimuli 
micști

3,47 4,16 4,45 3,55 2,22 5,3 7,95 26,94

Seria  
a II‑a

2,93 4,3 6,45 5,55 6,11 19,22

Seria  
a III‑a

4,36 4,68

Seria  
a IV‑a

6,06

Restul de 4 pacienți, toți cu catatonie, prezintă o prelungire a pe‑
rioadei de latență, iar cele două cazuri de catatonie acută vădesc o 
diferență spațio‑temporală uimitoare între stimul și unda galva‑
nometrului.

Următorul tabel clarifică și mai mult deosebirile dintre cazurile 
normale și cele de dementia praecox în ceea ce privește perioada de 
la tență, în special sub aspectul valorilor medii de la sfârșitul tabelului.

Media distribuției se obține scăzând media obișnuită din valorile 
superioare ale seriei sau scăzând valorile inferioare din medie; suma 
acestor diferențe este împărțită apoi la numărul momentelor sepa‑
rate, iar rezultatul, pe care‑l numim media distribuției sau media 
diferențelor, este o metodă utilă de a arăta amplitudinea oscilațiilor 
în cazul stărilor patologice.
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V. Experimentele asociaþiilor

Galton, Wundt, Kraepelin, Aschaffenburg, Sommer și alții 
au introdus în psihologie un experiment foarte simplu, în cadrul 
căruia în fața subiectului se rostește un cuvânt la care el trebuie să 
răspundă cât mai repede posibil cu primul cuvânt care îi vine în 
min te. Timpul de reacție dintre cuvântul‑stimul și răspuns poate fi 
măsurat cu un cronometru. Inițial ne‑am așteptat ca această metodă 
să dezvăluie anumite diferențe de intelect între diverși indivizi. 
Totuși, rezultatele cercetărilor efectuate în Clinica de psihiatrie din 
Zürich au arătat că nu factorii intelectuali sunt cei care joacă rolul 
principal în determinarea acestor asociații, ci afectele. Două 
persoane din aceeași pătură socială, una inteligentă și alta lipsită de 
inteligență, pot produce asociații asemănătoare chiar și în condiții 
de dezvoltare psihică diferită, fiindcă limba însăși conține o mulțime 
de conexiuni generale între cuvinte, legături care sunt familiare tutu‑
ror tipurilor de indivizi ce aparțin aceleiași sfere sociale.

Există anumite deosebiri clar delimitate între asociațiile de cu‑
vinte ale persoanelor instruite și ale celor neinstruite. De exemplu, 
neinstruiții preferă asociațiile interne, cu semnificații mai profunde, 
în vreme ce persoanele instruite aleg foarte des asociații lingvistice 
absolut superficiale. După cum s‑a constatat la Clinica din Zürich, 
această deosebire se bazează pe faptul că neinstruiții își îndreaptă 
atenția mai mult decât persoanele instruite asupra semnificației 
propriu‑zise a cuvântului‑stimul. Totuși, așa cum a arătat Bleuler, 
atenția nu este altceva decât un proces emoțional. Toate procesele 
afective sunt legate mai mult sau mai puțin clar de manifestările 
fizice, lucru ce poate fi observat și în privința atenției. De aceea, ne 
putem aștepta ca atenția trezită de fiecare asociație să exercite o 
influență asupra curbei galvanometrului, deși ea nu e decât unul 
dintre factorii afectivi care joacă un rol în experimentul asociațiilor.

De regulă, observăm oscilații considerabile ale timpului de reac‑
ție, până și la subiecții isteți și experimentați. Am fost înclinați să 
explicăm astfel de neregularități, aparent întâmplătoare, presupu‑
nând că ori cuvântul‑stimul este neobișnuit și dificil, ori concentrarea 
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scade temporar dintr‑un motiv oarecare. Deși lucrurile pot sta une‑
ori astfel, aceste motive nu sunt totuși suficiente spre a explica faptul 
că anumiți timpi de reacție se repetă frecvent și pe termen lung. 
Trebuie să existe o lege oarecare, constantă și regulată, care să stea la 
baza fenomenului în discuție. În Clinica din Zürich, factorul per‑
turbator s‑a dovedit a fi, în majoritatea cazurilor, un complex psihic 
caracteristic, care este esențial pentru personalitatea subiectului. 
Urmă toarea serie va ilustra ce vrem să spunem:

Cuvântulstimul Reacția Timpul de reacție
cap păr 1,4
verde pajiște 1,6
apă adâncă 5
a înțepa cuțit 1,6
lung masă 1,2
vapor a se scufunda 3,4
a întreba a răspunde 1,6
lână a tricota 1,6
rău prietenos 1,4
lac apă 4
bolnav sănătos 1,8
cerneală neagră 1,2
a înota a şti 3,8

Cele patru cifre tipărite cursiv reprezintă timpi de reacție anor‑
mal de lungi. Cuvintele‑stimul sunt absolut comune, deloc dificile și 
de așa natură încât pot prilejui numeroase asociații curente. Când 
l‑am chestionat pe pacient, am aflat că de curând, într‑un grav acces 
de depresie, se hotărâse să se sinucidă prin înecare. Apă, lac, vapor 
și a înota au fost cuvinte ce au trezit acest complex. Acesta a pricinuit 
o prelungire a timpului de reacție. Acest fenomen este absolut coti‑
dian și poate fi observat mereu în toate studiile privitoare la asociații. 
De aceea, prelungirea timpului de reacție poate fi considerată o 
carac teristică a complexului și poate fi utilizată spre a recunoaște 
dintr‑o serie de asociații pe acelea ce au o semnificație personală 
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pentru individ. Se înțelege de la sine că asociațiile de acest tip au 
tendința de a fi însoțite de un accent afectiv viu. Explicația ar fi 
simplă dacă subiectul ar fi întotdeauna conștient de complexul care 
a fost trezit. Dar se întâmplă extraordinar de des ca subiectul să nu 
fie conștient de complexul trezit de cuvântul‑stimul și să nu fie în 
stare să răspundă la întrebările referitoare la asta. Atunci este nevoie 
să apelăm la metoda psihanalitică aplicată de Freud în cercetarea 
viselor și a isteriei. Am ajunge însă prea departe dacă am descrie aici 
cu de‑amănuntul această metodă analitică, așa că trebuie să‑l trimi‑
tem pe cititor la lucrarea lui Freud Interpretarea viselor.

Cauza interferenței cu reacția trebuie căutată într‑un puternic 
accent afectiv al complexului. Indivizii bine dotați pentru intros‑
pecție susțin adesea că nu au putut reacționa rapid, deoarece brusc 
le‑au venit de‑a valma în minte numeroase cuvinte și n‑au putut găsi 
printre ele niciunul potrivit pentru reacția lor. Acest lucru e complet 
inteligibil, căci afectele puternice adună mereu în jurul lor o mulțime 
de asociații, iar pe de altă parte, o îngrămădire de asociații este înso‑
țită de fiecare dată de un accent afectiv intens. În unele cazuri întâl‑
nim opusul stării înfățișate mai sus, când subiecții sunt incapabili să 
reacționeze, fiindcă în mintea lor apare un gol; în asemenea cazuri, 
complexul împiedică reacția, neapărând pur și simplu în conștiința 
subiectului. Astfel, complexul de reprezentări fundamental aduce 
când prea mult, când prea puțin în conștiință, întrerupând în ambele 
cazuri fluxul uniform al funcțiilor psihice. El acționează ca un per‑
turbator al păcii din ierarhia psihică. Din moment ce complexul se 
comportă așa în condiții normale, este lesne de înțeles cum poate 
prelua rolul principal în stările psihice anormale, care au la bază o 
afectivitate tulburată.

Prelungirea timpului de reacție nu este singura caracteristică a 
complexului. Dacă un cuvânt‑stimul provoacă o nedumerire bruscă 
și scoate la iveală un cuvânt‑reacție surprinzător și neobișnuit, atunci, 
cu siguranță, am dat peste un complex; așa că am spune că fiecare 
reacție ieșită din comun poate fi privită tot ca un indiciu al existenței 
unui complex de reprezentări accentuat afectiv.
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Deseori putem observa o reacție prelungită sau perturbată chiar 
și în cea de‑a doua reacție după un cuvânt‑stimul critic, astfel încât 
întâlnim o persistență a afectului până la reacția imediat următoare, 
un fapt ce poate fi considerat tot un indiciu al existenței unui complex.

Iar în final, mai avem un auxiliar excelent pentru descoperirea 
complexului, și anume metoda reproducerii. Când am terminat seria 
de cuvinte‑stimul, mai parcurgem o dată lista, iar subiectul este rugat 
pur și simplu să repete cuvântul pe care l‑a dat anterior drept răspuns 
la stimul. Atunci se vede că acolo unde cuvântul‑stimul a atins un 
complex, subiectul este părăsit de memorie și are tendința să reacțio‑
neze cu un alt cuvânt decât cel oferit inițial. Acest fenomen paradoxal 
se bazează exclusiv pe influența unui puternic accent afectiv. Deseori, 
complexele sunt neplăcute și îl pun pe individ într‑o defen sivă 
firească; dar ele nu sunt întotdeauna neplăcute și dureroase; chiar în 
cazul complexelor pe care subiectul ar fi gata să le dezvăluie de 
bunăvoie, există totuși o inhibiție care se manifestă în același mod. 
Cauza unei reproduceri defectuoase trebuie să rezide în ca racterul 
general al complexului, deja descris, într‑o anumită autono mie a lui; 
complexul vine și pleacă potrivit unor factori care‑i sunt specifici, 
nesubordonați conștiinței; el produce propriile asociații, iar nu 
asociațiile vizate de conștiință. Noi — de fapt, ceea ce suntem noi în 
mod conștient — reprezentăm într‑o anumită măsură rezultanta 
unor aspirații contradictorii la nivelul inconștientului.

Factorii afectivi sunt reprezentați astfel peste tot în asociațiile 
noastre; și este interesant să aflăm dacă reflexul psiho‑galvanic se 
petrece în paralel cu indiciile abia descrise ale existenței unui com‑
plex; dacă face în mod regulat asta sau preferă anumite constelații; 
dacă există deosebiri între complexul conștient și cel inconștient etc.

Pe cât posibil, în aceste studiile privitoare la asociații am utilizat 
pneumograful împreună cu galvanometrul, pentru a stabili dacă au 
survenit perturbații paralele.

Problema asociațiilor este multilaterală și există numeroase 
metode de a ne ocupa de ea. În paginile următoare vom expune 
metoda noastră de cercetare, punând accentul pe aceasta, în loc să 
așezăm excesiv în prim‑plan rezultatele noastre, care, din cauza 
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numărului redus de indivizi testați, sunt valoroase ca material ca‑
zuistic, ce‑i drept, dar nu pot fi privite ca general‑valabile.

1. Rezultate obținute în experimentele asociațiilor

1. La sfârșitul experimentului măsurăm înălțimea curbelor gal‑
vanometrului și o înscriem într‑un tabel, împreună cu alte rezultate 
ale testului. Așa cum arată tabelul, în acest caz am repetat experi‑
mentul; în alte cazuri l‑am reluat de două ori.

2. Determinăm apoi media aritmetică a deviațiilor galvano‑
metrului, cifrată în acest caz la 4,9 mm. Firește, aceste valori sunt 
doar relative, iar în situația aparaturii noastre corespund numai unei 
jumătăți din mișcarea efectivă a oglinzii galvanometrului. (Valoarea 
propriu‑zisă ar fi de 9,8 mm.)

3. Determinăm apoi media probabilă (Kraepelin) a timpilor de 
reacție în felul următor: reunim într‑o coloană valorile în ordinea 
mărimilor lor și luăm cifra din mijloc, care e de 1,8'' în acest caz. Me‑
dia probabilă este preferată aici celei aritmetice, pentru că în astfel 
de experimente valorile mari apar atunci când timpii de reacție tind 
mai mult să crească decât să scadă. O medie aritmetică ar fi in‑
fluențată inadecvat de apariția ocazională a unei cifre mari sau a mai 
multora și nu ne‑ar furniza media reală a timpului de reacție.

4. În cea de‑a doua serie, media oscilațiilor galvanometrului s‑a 
situat la 4,8 mm, iar cea a timpilor de reacție la 1,2''. Observăm, așa‑
dar, o reducere a înălțimii medii a curbei galvanometrului, fenomen 
ce provine indubitabil dintr‑o diminuare a intensității stimulului 
prin repetare. Același fenomen poate fi observat și la media timpilor 
de reacție, care este redusă. Faptul că orice reacție este însoțită de o 
mișcare a galvanometrului se explică prin emoția atenției, care 
acompaniază orice reacție și este suficient de puternică pentru a pro‑
duce modificări fizice perceptibile.

5. Atragem atenția că în cea de‑a doua serie anumite asociații  
(a șasea și a șaptea) sunt reproduse cu alte cuvinte. Aceste re produ‑
ceri greșite sau modificate indică faptul că pentru asociația respectivă
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Cazul 1
Bărbat neinstruit, 40 de ani, normal,  

două serii de asociații de cuvinte cu câte 24 de cuvinte
(9 cuvinte drept exemplu)

Seria I Seria a II‑a
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1 9 9 masă — scaun + 7 7 +
2 4 9 a sta — pe un scaun + 3 15 +
3 4 11 grădină — legume + 3 6 +
4 3 14 roșu — măr + 4 5 +
5 3 9 a scrie — cu creionul + 4 7 +
6 6 40 plin — (nicio reacție) 2 6 butoi
7 3 8 bun — zahăr 9 9 măr
8 6 6 pădure — lemn + 4 5 +
9 5 10 local — a bea + 2 5 +

constelația psihologică s‑a modificat în timpul scurt (ceva mai mult 
de o jumătate de oră), scurs de la înregistrarea primei serii. Știm că 
tocmai asemenea asociații care aparțin anumitor complexe sunt cele 
ce suferă schimbări într‑un timp scurt, din cauza unor circumstanțe 
interne. De aceea, ne putem aștepta ca astfel de reproduceri false să 
aibă ca rezultat fenomene emoționale aparte; chiar așa se întâmplă 
aici. Media aritmetică a reproducerii modificate este 5,7 mm, în 
vreme ce în prima serie, media pentru aceleași asociații se situa la 
4,5 mm. În afară de asta, reproducerile modificate din cea de‑a doua 
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serie prezintă un surplus de 0,8 mm în comparație cu media sti‑
mulilor din prima serie. Așa cum era de așteptat, timpul de reacție 
mediu pentru reproducerile modificate se cifrează la 1,2'', iar pentru 
reproducerile corecte la 1''. De aici deducem că ar putea fi justificată 
supoziția noastră potrivit căreia în cazul reproducerilor modificate 
este vorba de fenomene afective. Aici nu vrem să intrăm în detalii cu 
privire la psihanaliza unor asemenea fenomene, deoarece n‑am dori 
să anticipăm o cercetare deosebit de scrupuloasă, întreprinsă în 
prezent în această clinică de Binswanger.20

6. După reflecțiile de mai sus ne‑am aștepta acum ca asociațiile 
modificate cu ocazia repetării să releve de asemenea niște caracte‑
ristici afective și în prima serie; totuși, în pofida oricărei așteptări, 
vedem că în cazul de față înălțimea medie a deviației galvano‑
metrului se cifrează la 4,8 mm pentru cuvintele modificate ulterior 
cu ocazia repetării, în vreme ce media pentru reproducerile nemo‑
dificate se situează la 5 mm. Această diferență este mică, firește, și nu 
pot fi trase concluzii deosebite dintr‑un caz particular. Trebuie notat 
că timpul de reacție mediu pentru asociațiile reproduse greșit  
mai târziu se cifrează la 1,9'', iar pentru cele reproduse corect la 1,8''. 
Poate că aici avem un anumit indiciu pentru fenomenul despre  
care vorbim.

7. În paragrafele precedente am dat de înțeles în mod repetat că 
între afectivitate și lungimea timpului de reacție există o anumită 
legătură, iar aceasta a fost deja elucidată temeinic în lucrarea unuia 
dintre noi.21 În general, putem lua în considerare faptul următor: 
curbele mari ale galvanometrului merg mână‑n mână cu timpii de 
reacție lungi, însă întotdeauna cu rezerva că aici sunt avuți în vedere 
numai acei timpi de reacție prelungiți, legați de asociații care trezesc 
în mod direct complexe, iar nu timpii de reacție lungi care urmează 
imediat după astfel de reacții ce trezesc complexe. Aceștia din urmă 
sunt frecvenți și constituie exemple de perseverație. Pentru a descoperi 

20 [Vezi supra paragr. 1044.]
21 Jung, Despre psihologia Dementiei praecox (ed. cit.); apoi Observații experi

mentale asupra facultății memoriei [al patrulea studiu din acest volum], precum 
și alte lucrări despre experimentul asociațiilor.
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adevărata asociație care trezește un complex, trebuie să aplicăm 
metoda psihanalitică, iar în acest scop este necesar un material mai 
adecvat decât cel care ne stă la dispoziție. De aceea, ne mulțumim ca 
aici să determinăm pur și simplu înălțimea medie a tuturor curbelor 
galvanometrului în relația lor cu timpii de reacție aflați fie peste, fie 
sub media probabilă.

În seria I, media curbelor galvanometrului cu timpi de reacție 
lungi se cifrează la 4,5 mm, iar cea cu timpi de reacție scurți la 6,1 mm.

În seria a II‑a, media curbelor galvanometrului cu timpi de 
reacție lungi se situează la 5,7 mm, iar cea cu timpi de reacție scurți 
la 4,4 mm.

Cele două rezultate sunt contradictorii între ele. Cauza acestui 
fapt rezidă în factorii deja menționați, precum și în alte dificultăți 
care vor constitui obiectul unei cercetări ulterioare.

8. Transformarea deja amintită a constelației psihologice din 
seria a II‑a se poate manifesta exclusiv în curba galvanometrului, 
fără vreo modificare în cursul reproducerilor. Acest fenomen ar putea 
fi explicat în felul următor: în primul experiment, pentru subiect, 
doar anumite semnificații sunt legate de cuvântul‑stimul; adică nu 
toate asociațiile aferente acestuia reînvie în cursul primului expe‑
riment, în vreme ce la al doilea poate fi resuscitată o altă serie de 
conexiuni noi. Întâlnim foarte frecvent acest fenomen în investi‑
gațiile noastre psihanalitice.

Pentru cercetarea proceselor psihice ale individului este de cea 
mai mare importanță să știm cum se prezintă asociațiile lui în con‑
știință, dacă dispune în mod rapid și complet de toate asociațiile 
relevante. Acest element este de maximă însemnătate pentru exami‑
narea inteligenței, deoarece mulți oameni par proști în timpul cer‑
cetării, fiindcă n‑au imediat la îndemână asociații proprii, iar pe de 
altă parte, fiindcă unele persoane proaste pot reacționa relativ inte‑
ligent, pur și simplu pentru că sunt stăpâne pe asociațiile lor. 
Totodată, putem miza și pe găsirea deosebirilor esențiale dintre 
inteligențele instruite și cele neinstruite; experimentele galvano‑
metrice ni se par a deschide perspective nemărginite.
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În acest caz, 41,6% dintre asociațiile din seria a II‑a prezintă o 
curbă a galvanometrului mărită cu o diferență medie de plus 2,3 mm. 
Este posibil ca investigațiile ulterioare să arate că acest rezultat are o 
considerabilă importanță psihologică pentru individ, deoarece acest 
subiect era destul de puțin inteligent.

9. După o deviație perceptibilă a galvanometrului, se poate obser‑
va frecvent tendința de a se forma mai multe curbe mari, presupu‑
nând că stimulii imediat următori nu se succed prea rapid. Acest 
lucru nu se petrece pe neașteptate, căci este o realitate empirică psiho‑
logică generală că afectele puternice provoacă o senzitivitate mare. 
De aceea, dacă luăm media curbelor care urmează după unele curbe 
neobișnuit de pronunțate ale galvanometrului și o comparăm cu 
media aritmetică a tuturor curbelor, constatăm că, după curbele ne‑
obișnuit de înalte, înălțimea medie în seria I se cifrează la 5 mm și 
timpul de reacție la 2'', spre deosebire de media generală de 4,9 mm 
și, respectiv, 1,8''. În seria a II‑a, valorile sunt inversate, pentru că aici 
media înălțimii arată o diferență de plus 0,6 mm, pe când media 
timpilor de reacție prezintă o diferență de minus 0,5''. Aceste rapor‑
turi nu sunt definitive.

10. Seria I are, în ansamblu, o derulare destul de uniformă, de‑
oarece media distribuției se cifrează doar la 1,6. Oscilațiile sunt 
relativ reduse. Curba maximă se ridică la 12 mm, iar asociația legată 
de ea este prost–sunt eu, ceea ce pentru individul în discuție a consti‑
tuit un stimul egocentric clar, care a atins în mod evident un puternic 
complex emoțional.

Figura 12 este de data aceasta o parte a curbei. Aici sare în ochi 
derularea orizontală și valoarea emoțională uniformă a fiecărei 
asociații în parte. Curba însoțitoare a pneumografului nu prezintă 
perturbații.

Figura 13 arată acea parte a curbei unde a apărut asociația prost — 
sunt eu (reacția 18). Această parte se distinge printr‑o undă foarte 
înaltă, cu mai multe vârfuri. Aici, curba pneumografului a fost mo‑
dificată, ceea ce se întâmplă și în cazul reacției 19, deși aceasta are 
un accent afectiv foarte scăzut. Totuși, 19 are un timp de reacție foarte 
lung (4,8''), ce trebuie privit ca o perturbație psihică persistentă, generată 
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de reacția 18. Aici avem unul dintre numeroasele cazuri în care curba 
pneumografului și timpul de reacție prezintă perturbații evidente, în 
vreme ce curba galvanometrului rămâne neafectată. Con form ipotezei 
noastre, acest fenomen este generat de faptul că galvano metrul nu 
indică decât stările afective acute, iar nu efectele psihice persistente, 
care sunt bine înregistrate, la rândul lor, de timpul de reacție și de 
pneumograf. Timpul de reacție arată cât timp îi trebuie psihicului  
ca să se distanțeze de preocupările lui lăuntrice, conștiente și inconști‑
ente, pentru a se îndrepta către un stimul nou. Respirația, din pricina 
strânsei ei relații cu conștiința (receptivitate la influen țele volitive), 
se supune și ea influenței proceselor mentale, în vreme ce galvano‑
metrul pare să fie influențat în mod direct numai de inconștient.

Figura 12: Fragment de curbă în asociația de cuvinte a unui om normal.

Figura 13: Fragment de curbă corespunzător asociației prost–sunt eu.
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Cazul 2
Bărbat neinstruit, dar destul de inteligent

38 de ani
1. În tabelul următor am reunit rezultatele a trei serii de asociații 

de câte 24 de cuvinte:

Seria I Media aritmetică a curbelor galvanometrului 5,6 mm
Seria a II‑a Media aritmetică a curbelor galvanometrului 7,2 mm
Seria a III‑a Media aritmetică a curbelor galvanometrului 5,9 mm
Seria I Media probabilă a timpilor de reacție 1,8''
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție 1,3''
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție 1,0''

Timpii de reacție sunt cei așteptați, însă curbele galvanometrului 
prezintă în cea de‑a doua serie o creștere nebănuită. Prima noastră 
supoziție ar fi că acest fenomen ar putea fi generat de o modificare 
fizică oarecare: de exemplu, de un contact mai bun produs de căl‑
dura sporită a palmelor sau de modificarea poziției corpului, care a 
amplificat apăsarea electrozilor cu mâinile. Asemenea circumstanțe 
pot nu doar să perturbe experimentul, ci și să îngreuneze o compa‑
rație a rezultatelor. Dar este posibil totodată ca în cea de‑a doua serie 
constelația psihologică să se modifice, producând astfel o de viație 
mai mare a galvanometrului. Dacă luăm primele 15 curbe din seria 
a II‑a, constatăm că media se cifrează la 4,7 mm, ceea ce e mult mai 
puțin decât media seriei I. În schimb, dacă luăm ultimele 9 curbe din 
seria a II‑a, constatăm că media se cifrează la 11,3 și că această mare 
diferență își are cauza în faptul că principiul pierderii de energie nu 
pare a fi eficient în condițiile unei stimulări repetate. Este posibil ca 
după reacția 15 să fi apărut o perturbație fizică, din pricina căreia 
crește înălțimea curbelor.

Vom constata că media probabilă a timpilor de reacție a primelor 
15 și a ultimelor 9 reacții se cifrează de fiecare dată la 1,8'', în vreme 
ce media curbelor galvanometrului pentru primele 15 reacții în com‑
parație cu ultimele 9 curbe relevă doar o diferență de minus 0,2 mm. 
Presupunând că spre sfârșitul seriei a II‑a ar surveni o modificare 
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fizică, nu ne‑am putea aștepta la o modificare pur psihică a timpilor 
de reacție. Dar nu se întâmplă așa, întrucât curbele mărite ale galva‑
nometrului din ultimele 9 reacții corespund unei creșteri a timpilor 
de reacție (1,4'' în comparație cu 1'' în cazul primelor 15 reacții). 
Există deci o paralelă între curba ascendentă a galvanometrului și 
prelungirea timpilor de reacție, din care deducem că această creștere 
se bazează pe o modificare a constelației psihice.

Am amintit deja că o modificare a constelației este cauzată de 
trezirea unui complex. Reacțiile se produc în felul următor:

 Seria I Seria a II‑a

Nr. Asociații

Ti
m
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l d
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ție
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et
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i
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od
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e 
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ție
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lv
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om

et
ru

lu
i

1 bani–rotunzi 1,8'' 3 mm + 1,2'' 12 mm
2 înalt–copac 1,4'' 7 mm + 1,4'' 4 mm
3 a pleca–dimineața 2,0'' 8 mm + 1,4'' 6 mm
4 podea–murdară 1,8'' 5 mm + 1,8'' 9 mm
5 salariu–mare 1,2'' 6 mm + 1,2'' 19 mm
6 a plăti–datorii 3,4'' 9 mm + 3,0'' 15 mm
7 măr–roșu 2,4'' 5 mm + 1,4'' 27 mm
8 surori–multe 1,6'' 4 mm + 1,8'' 5 mm
9 cinci–scăzut 1,8'' 5 mm + 1,2'' 5 mm

În vreme ce timpii de reacție din seria a II‑a sunt, de regulă, mai 
mici, curbele galvanometrului sunt mai înalte. Totul arată ca și cum 
afectele s‑ar manifesta cu adevărat abia în seria a II‑a, după ce în 
seria I au fost inhibate. După cum se vede, creșterea cea mai pu‑
ternică este legată de asociațiile bani–rotunzi, podea–murdară, 
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salariu–mare (subiectul este îngrijitor și are un salariu mic), a plă
ti–datorii, măr–roşu și surori–multe. Este ușor de înțeles că cinci  
dintre aceste asociații ar putea trezi sentimente puternice. Reacția 
puternică măr–roşu este neinteligibilă. Dar am remarcat adesea că 
asociațiile total indiferente, când urmează imediat după o asociație 
emoțională puternică, vădesc în cursul repetării o creștere bruscă a 
reacției galvanometrului, de parcă accentul afectiv ar fi fost întârziat. 
Este posibil ca aici să ne aflăm în fața unui astfel de fenomen, dar nu 
avem o dovadă în acest sens. Afectele sunt inhibate ori de câte ori le 
refulează un alt complex emoțional puternic. Evident, așa s‑a în‑
tâmplat aici, căci experimentul neobișnuit l‑a tulburat într‑atât pe 
subiect încât n‑a putut recepta, probabil, cuvintele‑stimul în toate 
conexiunile sale personale. În seria a II‑a, el s‑a liniștit și a devenit 
mai receptiv, drept urmare, accentele afective s‑au putut dezvolta 
mai ușor decât înainte. Acest fenomen este de mare importanță teo‑
retică, întrucât ne oferă indicii despre modul în care sunt refulate 
afectele la persoanele normale. Inhibiția afectelor joacă un rol însem‑
nat în psihopatologie. (Vezi lucrările lui Freud, Bleuler și Jung.)

Așadar, acest experiment ilustrează foarte bine faptul că timpul 
de reacție și curba galvanometrului nu sunt la fel. Aici se vede din 
nou cu claritate că timpul de reacție manifestă mai multă libertate 
psihică decât în seria a II‑a, în vreme ce curbele galvanometrului 
sunt net superioare celor din seria I.

  Curba galva‑ Timpul
  nometrului de reacție
2. Reproducerile modificate din seria a II‑a  
 Media 6 mm 1,7''
Reproducerile modificate din seria a III‑a  
 Media 7 mm 1,0''
Reproducerile nemodificate din seria a II‑a  
 Media 7,3 mm 1,3''
Reproducerile nemodificate din seria a III‑a  
 Media 5,8 mm 1,3''
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Și aici, relațiile sunt cam obscure, fapt ce poate fi generat de apa‑
riția unui număr foarte mic de reproduceri modificate. Numai jumă‑
tate din cifrele de mai sus corespund așteptărilor noastre.

3. Curbele galvanometrului cu o medie lungă a timpului de reacție 
în seria I 6,4 mm
Curbele galvanometrului cu o medie scurtă a timpului de reacție 
în seria I 6,4 mm
Curbele galvanometrului cu o medie lungă a timpului de reacție 
în seria a II‑a 8,1 mm
Curbele galvanometrului cu o medie scurtă a timpului de reacție 
în seria a II‑a 4,2 mm
Curbele galvanometrului cu o medie lungă a timpului de reacție 
în seria a III‑a 6,8 mm
Curbele galvanometrului cu o medie scurtă a timpului de reacție 
în seria a III‑a 4,1 mm

Primul experiment este incert, dar următoarele două aduc valori 
ce corespund așteptărilor noastre. (În primul caz expus mai sus am 
avut de asemenea un rezultat contradictoriu.)

4. În seria a II‑a, 41,6% din asociații prezintă o diferență medie 
de plus 3,2 mm, în comparație cu seria I. În seria a III‑a, 45,8% din 
asociații prezintă o diferență de plus 2,6 mm, în comparație cu seria 
a II‑a.

Așa cum am menționat mai devreme, aceste valori dovedesc că 
seria a II‑a oferă o constelație considerabil modificată. În seria a III‑a, 
constelațiile psihologice s‑au modificat și mai mult. Este regretabil 
că pentru investigația ulterioară a unor teme care sunt de o im por‑
tanță atât de mare pentru psihologia individului, n‑a existat un ma‑
terial mai cuprinzător.

5. Seria I Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe ale galvanometrului neobișnuit 
 de înalte 2,2''
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Seria I Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 5,2 mm
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe ale galvanometrului 
 neobișnuit de înalte 1,6''
Seria a II‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 12,0 mm
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe ale galvanometrului 
 neobișnuit de înalte 0,8''
Seria a III‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 7,0 mm

Curbele din seria a II‑a și a III‑a nu corespund așteptărilor noastre, 
cum corespund cele din seria I. Timpii de reacție din seriile I și a II‑a 
sunt așa cum am prevăzut. Deci 4 dintre cele 6 puncte corespund 
așteptărilor noastre.

6. În ansamblu, seria I oferă o imagine uniformă. Media distri‑
buției se cifrează doar la 1,5 mm. Cea mai mare curbă are 9 mm 
înălțime, iar aceasta în legătură cu asociația a plăti–datorii, care, 
după cum am văzut, își păstrează valoarea emoțională înaltă și în 
seria a II‑a.

Seria a II‑a este mult mai neregulată. Media distribuției se cifrea‑
ză la 3,8 mm, o valoare foarte mare, care ilustrează bine caracterul 
neregulat al întregii serii. Despre curbele cele mai înalte din această 
serie am discutat deja.

Pe de altă parte, seria a III‑a reprezintă o altă serie cu un caracter 
uniform. Media distribuției se cifrează doar la 1,8 mm. Cea mai înaltă 
curbă apare la asociația salariu–mare și se ridică la 11 mm; ea a avut 
o valoare înaltă și în seria a II‑a. O asemenea concordanță arată clar 
că aceste cifre nu constituie o întâmplare.
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Curba pneumografului nu prezintă particularități. În seria I, la 
asociațiile indiferente, această curbă arată ca în figura 14.

Figura 15 prezintă curba galvanometrului și a pneumografului, 
aferentă asociației a plăti — datorii. Aici observăm o evidentă inhi‑
biție a respirației în timpul asociației critice și după aceasta.

Excitarea psihică deja menționată în cazul ultimelor 9 asociații 
din seria a II‑a pare să se manifeste și în curba pneumografului, 
după cum reiese cu claritate din figura 16a și 16b.
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Figura 14: Parte a unei curbe a pneumografului în cazul 2  
(asociație de cuvinte, individ normal).

Reacție

Figura 15: Curba galvanometrului și a pneumografului, corespunzătoare 
asociației de cuvinte a plăti–datorii. (Figurile 14 și 15 reproduc desenul în 

mărimea lui reală.)
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Figura 16a este o parte a curbei respirației în cursul asociațiilor 
de la 1 la 5. Figura 16b reprezintă asociațiile de la 17 la 21. Diferența 
e considerabilă. Nu prea greșim dacă presupunem că respirația mo‑
dificată este expresia unei anumite excitări, ceea ce concordă cu 
supozițiile noastre anterioare.

Cazul 3
Bărbat neinstruit, de inteligență medie,

28 de ani, normal, vivace, temperament coleric
Trei serii de asociații cu câte 23 de cuvinte

1. Seria I Media aritmetică a curbelor galvanometrului  14,2 mm
Seria a II‑a Media aritmetică a curbelor galvanometrului  6,5 mm
Seria a III‑a Media aritmetică a curbelor galvanometrului  2,0 mm
Seria I Media probabilă a timpilor de reacție  2,4''
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție  2,2''
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție  2,0''

Curbele din seria I ating o înălțime considerabilă, însă în seriile 
următoare, stimulul pierde din energie în mod rapid și decisiv. 
Timpii de reacție devin, fără excepție, mai scurți, dar sunt încă rela‑
tiv lungi, așa cum se poate observa deseori la oamenii emotivi.
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Figura 16: a. Curba respirației, cu asociațiile de cuvinte de la 1 la 5 în cazul 2. 
b. Curba asociațiilor de la 17 la 21 în același caz.
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 Curba  Timpul
 galvanometrului de reacție
2. Reproducerile modificate 
din seria a II‑a, media 7,9 mm 2,0''
Reproducerile nemodificate 
din seria a II‑a, media 1,8 mm 2,2''
Reproducerile modificate 
din seria a III‑a, media 3,5 mm 2,2''
Reproducerile nemodificate 
din seria a III‑a, media 1,3 mm 2,1''

Curbele galvanometrului corespund așteptărilor noastre în am‑
bele serii, dar timpii de reacție din seria a II‑a se află în contradicție 
cu acestea; situația se schimbă totuși când recurgem la media 
aritmetică, iar nu la media probabilă (așa cum facem mereu în mod 
normal); atunci, timpul mediu pentru reproducerea modificată se 
cifrează la 2,8'', iar pentru cea nemodificată la doar 2,4''.

3. Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria I, media  17,8 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria I, media  12,7 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a II‑a, media  9,8 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a II‑a, media 3,6 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a III‑a, media 2,1 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a III‑a, media  0,0 mm

Toate aceste valori sunt în deplină conformitate cu ipoteza noastră.
4. În seria a II‑a, 17,3% din asociații au o diferență medie de plus 

5,8 mm. În seria a III‑a, 17,3% din asociații au o diferență medie de 
plus 2,8 mm.
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Aceste valori arată că în ultima serie constelațiile nu sunt modi‑
ficate semnificativ, cu excepția câtorva asociații. De aici s‑ar putea 
trage concluzia că toate conexiunile emoționale puternice ale cu‑
vintelor‑stimul au ieșit la iveală în cursul primului experiment. Aici 
s‑ar putea spune că, într‑o oarecare măsură, subiectul din cazul 3 era 
obișnuit cu acest tip de experiment, în vreme ce subiecții din cazurile 
1 și 2 nu fuseseră.

5. Seria I Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte 
 ale galvanometrului  2,8''
Seria I Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului  22,3 mm
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte 
 ale galvanometrului  1,8''
Seria a II‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului  11,4 mm
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte 
 ale galvanometrului  1,2''
Seria a III‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 1,7 mm

Curbele galvanometrului corespund așteptărilor noastre în seria 
I și a II‑a, dar nu și în seria a III‑a. Doar în seria I, timpul de reacție 
este așa cum am prevăzut.

  Curba  Timpul
  galvanometrului de reacție 
6. Seria I Media asociațiilor modificate 
 în cursul reproducerilor 
 ulterioare  14,2 mm 2,4''
Seria I Media asociațiilor nemodificate 
 ulterior  13,5 mm 2,0''
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Seria a II‑a Media asociațiilor modificate   
 în cursul reproducerilor 
 ulterioare  8,7 mm  2,2''
Seria a II‑a Media asociațiilor nemodificate 
 ulterior  3,6 mm  2,0''

Toate aceste valori corespund așteptărilor noastre.
7. Derularea generală din seria I este foarte neregulată. Media 

distribuției se cifrează la 7,6, valoarea maximă pe care am stabilit‑o 
până acum. În experimentele întreprinse în cazurile 1 și 2, diverse 
faze ale stimulilor s‑au caracterizat prin emoții puternice, dar foarte 
diferențiate; totuși, în cazul acestui individ cu un temperament 
vivace am întâlnit oscilații afective continue și evidente; așa se 
explică media înaltă a distribuției.

Seria a II‑a este mai uniformă, iar media distribuției se cifrează 
la 5,4. În seria a III‑a, această medie este doar de 2,3.

Curba maximă a galvanometrului în seria I măsoară 51,5 mm și 
este legată de asociația soare–arde. Fără o cercetare ulterioară nu 
putem înțelege de ce ar trebui să apară aici o inervație reflexă atât de 
puternică. Subiectul însuși n‑a putut să explice de ce a avut un sen‑
timent deosebit în momentul respectiv. Însă legătura s‑a clarificat cu 
prilejul asociațiilor următoare. Celelalte curbe înalte (37, 21 și 18 mm) 
au apărut la asociațiile podea–parchet, a plăti–a scrie, cald–sobă. 
Aceste trei asociații au relevat perturbări continue și similare în toate 
cele trei serii, așa cum ilustrează tabelul de la pagina următoare. 

Toate aceste reproduceri au fost modificate. Cu o singură excep‑
ție, toate curbele galvanometrului s‑au situat mult peste medie 
pentru fiecare dintre serii. În ceea ce privește cei nouă timpi de 
reacție, doi coincid cu media probabilă, iar patru se situează dea‑
supra ei. Plecând de la aceste observații, ni se pare justificat să presu‑
punem că aici se ascunde un puternic complex emoțional. Dar când 
l‑am întrebat pe subiect, el a răspuns că n‑a avut idei aparte în 
legătură cu aceste reacții; în mod evident, nu era conștient de un 
anumit complex. Totuși, chiar și atunci când un subiect dă asigurări 
că nu există un complex, acest lucru nu e hotărâtor având în vedere 
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Seria I Seria a II‑a Seria a III‑a
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podea  37,0 mm 3,0'' +  13,0 mm 3,2''  +  2,5 mm 3,0''
cald 18,0 mm 1,2'' +  31,0 mm 2,2''  +  7,0 mm  2,0''
a plăti 21,0 mm 2,0'' + 4,5 mm 0,8  + 7,5 mm 2,2''

mulțimea indiciilor care trimit la interferența generată de un com‑
plex. În acest caz i‑am abătut atenția de la tema de față și l‑am între‑
bat ce semnificație personală are pentru el cuvântul podea. Atunci el 
a spus deodată, surprins și stingherit, că acasă i s‑a stricat recent o 
sobă, iar podeaua a ars pe o suprafață atât de mare, încât a trebuit să 
plătească nu numai pentru o nouă sobă, ci și pentru o podea complet 
nouă, iar acest lucru i‑a venit foarte greu. În plus, a existat un mare 
pericol de incendiu. Astfel s‑au explicat pe deplin toate perturbațiile 
descrise mai sus, inclusiv puternicul accent afectiv al asociației 
soare–arde.

Din acest interesant episod ne dăm seama că existența unui com‑
plex inconștient poate fi demonstrată atât cu ajutorul fenomenul 
galvanic, cât și al timpului de reacție sau al modificării reproducerilor. 
Aici nu putem aprofunda acest fapt, însă investigațiile lui Bins‑
wanger, deja menționate, aruncă și ele o lumină asupra temei.

Grupul de asociații descris mai sus ne oferă în seria a II‑a o ima‑
gine neobișnuit de clară a influenței emoțiilor asupra curbelor 
(figura 17). La început avem reacții indiferente. Reacțiile critice sunt 
următoarele: 18. podea, 19. cald, 20. salariu–scăzut și 21. a plăti. 

Curba respirației arată și ea reacțiile într‑un mod foarte clar. În 
general, inspirația a fost mai profundă, ceea ce e deosebit de carac‑
teristic pentru acest caz special, legat de o atenție plină de așteptare. 
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Prin urmare, starea din timpul trezirii complexului inconștient pare 
să fi avut o anumită similitudine cu tensiunea așteptării. Un exemplu 
privitor la această tensiune, de astă dată de la începutul experi men‑
tului, îl oferim în figura 18.

Figura 18: Curba așteptării în cazul 3  
(reprodusă în mărimea reală a desenului).

Figura 17: Parte a unei curbe care arată efectul emoțional  
al anumitor asociații de cuvinte.
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Cazul 4
Femeie instruită, 25 de ani,

obişnuită cu aceste experimente
Trei serii de asociații cu câte 18 cuvinte

1. Seria I  Media aritmetică a curbelor galvanometrului  6,8 mm
Seria a II‑a  Media aritmetică a curbelor galvanometrului  1,9 mm
Seria a III‑a  Media aritmetică a curbelor galvanometrului 0,9 mm
Seria I  Media probabilă a timpilor de reacție  1,2''
Seria a II‑a  Media probabilă a timpilor de reacție  1,0''
Seria a III‑a  Media probabilă a timpilor de reacție 1,0''

Curbele galvanometrului arată o scădere foarte rapidă, în vreme 
ce timpul de reacție este foarte scurt și a atins repede limita minimă.

 Curba Timpul 
 galvanometrului  de reacție
2. Reproducerile modificate 
din seria a II‑a, media  7,5 mm 1,6''
Reproducerile nemodificate 
din seria a II‑a, media 1,6 mm  1,0''
Reproducerile modificate 
din seria a III‑a, media 0,0 mm  1,0''
Reproducerile nemodificate 
din seria a III‑a, media  1,0 mm 1,0''

Rezultatele din seria a II‑a sunt cele așteptate de noi, dar nu la fel 
se întâmplă în seria a III‑a, poate pentru că nu apar decât câteva 
reproduceri modificate.

3. Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria I, media  11,6 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria I, media  5,2 mm

1139

1140

1141



XIII. Cercetări psihofizice cu galvanometrul şi pneumograful la oamenii...

671

Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a II‑a, media  5,4 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a II‑a, media 0,8 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a III‑a, media 1,0 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a III‑a, media  1,5 mm

Valorile din seria I și a II‑a sunt așa cum ne‑am așteptat, dar nu 
și cele din seria a III‑a, poate pentru că majoritatea curbelor coborâse 
deja la 0.

4. În seria a II‑a, 5,5% dintre asociații prezintă 
o diferență medie de plus  6,0 mm
În seria a III‑a, 11,1% dintre asociații prezintă 
o diferență medie de plus 2,7 mm

În acest caz se poate observa și o mare disponibilitate a aso‑
ciațiilor de a se manifesta plenar la primul stimul, astfel încât, ulte‑
rior, constelația nu se modifică mult.

5. Seria I Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe neobișnuit 
 de înalte ale galvanometrului  1,1''
Seria I Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 6,5 mm
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe neobișnuit 
 de înalte ale galvanometrului  1,0''
Seria a II‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 1,2 mm

Valorile din seria a III‑a au fost lăsate la o parte, întrucât cele mai 
multe curbe ale galvanometrului au fost reduse la 0. Valorile date în 
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cele două serii de mai sus nu sunt în concordanță cu așteptările 
noastre.

  Curba galva‑ Timpul
  nometrului de reacție
6. Seria I Media asociațiilor modificate   
 în cursul reproducerilor ulterioare  4,3 mm  4,0''
Seria I Media asociațiilor nemodificate ulterior 4,4 mm  1,2''
Seria a II‑a Media asociațiilor modificate   
 în cursul reproducerilor ulterioare  6 mm 1,2''
Seria a II‑a Media asociațiilor nemodificate ulterior 1,6 mm  1,0''

Aceste valori sunt cele așteptate.

7. Media distribuției în seria I 5,5
Media distribuției în seria a II‑a 2,2
Media distribuției în seria a III‑a  1,6

Ca de obicei, cele mai mari variații le întâlnim la valorile primei 
serii. Odată cu descreșterea energiei stimulilor în cazul repetărilor, 
se impune o tendință nivelatoare în ceea ce privește această variație a 
energiei stimulilor. Curbele maxime se găsesc la următoarele asociații: 
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bal–dans 4,3 mm 4,0'' – 7,5 mm 1,6'' + 12,0 mm 0,8''
rochie–roșie 9,0 mm 1,8'' + 2,0 mm 0,6'' + 0,0 mm 0,8''
drăguț–urât 7,5 mm 1,4'' + 3,0 mm 8,9'' + 3,0 mm 1,2''
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În ceea ce privește asociația bal–dans, curbele galvanometrului 
se situează în toate cele trei serii cu mult peste medie. Intensitatea 
afectului se manifestă aici prin faptul că, în vreme ce 15 dintre cele 
18 reacții din ultima serie n‑au provocat nicio oscilație a galvano‑
metrului, această asociație specială a produs o deviație de 12 mm. În 
acest caz, subiectul intenționa să meargă la un bal mascat peste 
câteva zile, dar nu găsise un costum adecvat, deși își bătuse mult 
capul cu asta. Așadar, femeia era îngrijorată din acest motiv. Aso‑
ciațiile la rochie și drăguț vorbesc de la sine.

Timpii de reacție au fost scurtați rapid în cursul repetărilor, grație 
talentului ei natural pentru exprimarea verbală. Este evident că 
uneori fenomenul galvanic se dovedește mai util decât timpii de 
reacție, când vrem să ilustrăm niște stări emoționale.

Figura 19: asociația bal–dans în cazul 4.

Figura 19 este o curbă din seria a III‑a, înfățișând de astă dată 
asociația bal–dans, care se conturează clar. Se recomandă repetarea 
experimentului asociațiilor, dacă vrem să elucidăm complexe emo‑
ționale foarte puternice.

2. Rezumatul studiilor privitoare la asociațiile de cuvinte  
la indivizii normali

Materialul nostru limitat, constând din asociațiile de cuvinte ale 
unei femei instruite și a trei bărbați neinstruiți, nu ne permite să 
extragem alt rezumat al rezultatelor noastre decât cu cele mai mari 
rezerve. Știm că putem considera doar provizorii aceste rezultate și 
că ele sunt de o valoare discutabilă, deși conturează în același timp 
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elemente de interes pentru cercetările și investigațiile viitoare. Inten‑
ția noastră în această lucrare este, în principal, să oferim niște indicii, 
iar expunerea rezultatelor noastre ar trebui înțeleasă în acest sens.

1. Diferența medie pozitivă a curbei unui galvanometru, produsă 
de o asociație al cărei timp de reacție depășește media probabilă a 
aceleiași serii, se cifrează la 2,7 mm.

Fără a omite vreo clipă rezervele menționate mai sus, această 
valoare pare să spună că în anumite cazuri există o paralelă clară 
între lungimea timpului de reacție și înălțimea curbei galvano‑
metrului. Este motivul pentru care această metodă pare să furnizeze 
un argument psihofizic în favoarea ipotezei unuia dintre noi (Jung), 
potrivit căreia timpii de reacție foarte lungi reprezintă fenomene 
afective.

 2. Reproducerile modificate arată o diferență medie de 2 mm, în 
raport cu reproducerile nemodificate.

3. Asociațiile ce sunt modificate în reproducerile din seriile 
următoare relevă o diferență medie de 2 mm față de asociațiile care 
sunt reproduse ulterior fără modificări.

Aceste două valori, și în special ultima, par să conțină o con‑
firmare psihofizică a ipotezei unuia dintre noi (Jung), conform 
căreia reproducerile modificate reprezintă fenomene afective.

Restul metodelor integrate în textul lucrării noastre nu au meritat 
un rezumat în acest loc, din pricina materialului insuficient, dar și a 
unor rezultate contradictorii.

3. Asociațiile de cuvinte în cazurile de dementia praecox

Printre cazurile noastre de dementia praecox nu există decât două 
la care am putea recurge într‑un experiment al asociațiilor de cuvinte 
folosind galvanometrul.
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Cazul 1
Bărbat, 36 de ani, foarte inteligent,  

instruire academică, limbaj bine conservat
Două serii de asociații cu câte 24 de cuvinte

1. Seria I Media aritmetică a înălțimii curbelor 
 galvanometrului  11,6 mm
Seria a II‑a Media aritmetică a înălțimii curbelor 
 galvanometrului  4,6 mm
Seria I Media probabilă a timpilor de reacție 6,6''
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție 4,8''

În cele două serii, înălțimea medie a curbelor galvanometrului se 
menține în limitele normalului, ceea ce nu se întâmplă cu timpii de 
reacție, care depășesc limita. Cei patru subiecți normali au avut 
următoarele valori medii:

Seria I Curbele galvanometrului 7,8 mm Timpii de reacție 1,8''
Seria a II‑a Curbele galvanometrului 5,1 mm Timpii de reacție 1,4''

Din aceste valori reiese clar că pacientul vădește un contrast pu‑
ter nic în privința lungimii timpilor de reacție.

 Curba  Timpul
 galvanometrului de reacție
2. Reproducerile modificate 
din seria a II‑a  
Media 4,7 mm 6,0''
Reproducerile nemodificate 
din seria a II‑a  
Media 3,4 mm 2,8''

Aceste valori corespund tipului normal și sunt așa cum ne‑am 
aș teptat. În schimb, ne surprinde faptul că reproducerile nemodificate 
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relevă o valoare mult mai scăzută a timpilor de reacție decât repro‑
ducerile modificate.

3. Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria I, media  13,1 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria I, media  10,3 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a II‑a, media  3,8 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a II‑a, media 4,0 mm

În acest tabel, valorile din seria I, dar nu și din seria a II‑a sunt 
cele așteptate.

4. În seria a II‑a, 12,5% din asociații prezintă o diferență medie 
de plus 4,5 mm.

5. Seria I Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe neobișnuit 
 de înalte ale galvanometrului  4,0''
Seria I Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului  10,0 mm
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe neobișnuit 
 de înalte ale galvanometrului  7,6''
Seria a II‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului  3,2 mm

În acest tabel, doar timpii de reacție din seria a II‑a corespund 
așteptărilor noastre.
  Curba galva‑ Timpul
  nometrului de reacție
6. Seria I Asociațiile cu reproduceri modificate   
 în seriile următoare, media  9,8 mm  6,6''
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Seria I Asociațiile cu reproduceri nemodificate   
 în seriile următoare, media  13,5 mm 5,4''

Aici, numai timpii de reacție sunt cei așteptați.
7. Media distribuției în seria I a fost 5,8. Media distribuției în 

seria a II‑a a fost 3,4. Aceste valori sunt asemănătoare cu cele ale 
cazului 4 de la secțiunea oamenilor normali.

Curba maximă a galvanometrului a apărut la reacția iubire–un 
proces psihic (30 mm) și tot aici a fost și cel mai lung timp de reacție 
(27,2''). Cea de‑a doua curbă ca înălțime a fost legată de reacția fe
meie–lege matrimonială (29 mm). Pacientul este burlac, iar pentru 
că a dezvoltat un puternic accent afectiv la iubire, nu este de mirare 
că femeie provoacă o intensitate similară. O altă curbă înaltă am 
găsit‑o la asociația bolnav–de inimă (26 mm). Pacientul cunoștea 
oarecum starea în care se afla și știa că fusese închis în sanatoriu din 
cauza bolii sale psihice; de aici, emoția puternică legată de aceasta. 
Cuvântul atrăgător a generat o curbă de 25 mm. Pacientul este foarte 
cochet și pune preț în mod exagerat pe vestimentație. Conținutul 
asociațiilor are particularitățile afectării, exprimate și în aspectul lui 
exterior. Majoritatea asociațiilor sale are caracterul unor definiții, 
ceea ce la oamenii instruiți indică întotdeauna un anumit grad de 
afectare. Urmează câteva exemple: 

a scrie activitate
pantofi încălțăminte
pălărie articol vestimentar
casă construcție
a sta jos stare de repaus
bani mijloc de schimb
mândru adjectiv

Timpii de reacție lungi ar putea fi explicați prin acest mod de 
expri mare afectat, deși ne vine greu să credem că aceasta ar fi singura 
cauză.
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Cazul 2
Femeie, celibatară, 62 de ani, neinstruită, inteligență medie

Limbaj amestecat cu neologisme
Trei serii de asociații cu câte 25 de cuvinte

1. Seria I Media aritmetică a curbelor galvanometrului  7,9 mm
Seria a II‑a Media aritmetică a curbelor galvanometrului  3,6 mm
Seria a III‑a  Media aritmetică a curbelor galvanometrului  2,5 mm
Seria I Media probabilă a timpilor de reacție 10,8''
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție  6,4''
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție  6,0''

Ca și în cazul precedent, deviațiile galvanometrului sunt de înăl‑
țime medie, pe când timpii de reacție sunt neobișnuit de lungi.

 Curba  Timpul
 galvanometrului de reacție
2. Reproducerile modificate 
din seria a II‑a, media 3,6 mm  6,6''
Reproducerile nemodificate 
din seria a II‑a, media 3,6 mm  5,2''
Reproducerile modificate 
din seria a III‑a, media 2,5 mm  7,4''
Reproducerile nemodificate 
din seria a III‑a, media 2,4 mm  4,6''

Ca și în cazul precedent, timpii de reacție corespund așteptărilor 
noastre mult mai mult decât curbele galvanometrului.

3. Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria I, media  9,6 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria I, media  6,0 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a II‑a, media  4,7 mm
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Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a II‑a, media  2,6 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție lungi 
în seria a III‑a, media  2,8 mm
Curbele galvanometrului cu timpi de reacție scurți 
în seria a III‑a, media  2,5 mm

Valorile din cele trei serii sunt cele așteptate.
4. În seria a II‑a, 28,0% din asociații prezintă o diferență medie 

de plus 4,7 mm. În seria a III‑a, 24,0% dintre asociații vădesc o 
diferență medie de plus 4,8 mm.

5. Seria I Media probabilă a timpilor de reacție, 
 în cazul asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte 
 ale galvanometrului  11,6''
Seria I Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului  11,8 mm
Seria a II‑a Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte ale 
 galvanometrului 5,8''
Seria a II‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 3,7 mm
Seria a III‑a Media probabilă a timpilor de reacție, în cazul 
 asociațiilor cu curbe neobișnuit de înalte ale 
 galvanometrului  8,0''
Seria a III‑a Media aritmetică a acelorași curbe ale 
 galvanometrului 2,5 mm

De două ori timpii de reacție sunt cei așteptați, curbele galva no‑
metrului doar o dată, iar în seria a III‑a, media aritmetică este aceeași.

  Curba galva‑ Timpul
  nometrului de reacție
6. Seria I Asociațiile cu reproduceri modificate   
 în seria următoare, media  9,0 mm  10,4''
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Seria I Asociațiile cu reproduceri nemodificate   
 în seria următoare, media  6,3 mm 12,4''
Seria a II‑a Asociațiile cu reproduceri modificate   
 în seria următoare, media  3,3 mm  6,6''
Seria a II‑a Asociațiile cu reproduceri nemodificate   
 în seria următoare, media  4,0 mm  4,8''

În acest tabel corespund așteptărilor noastre numai curbele gal‑
vanometrului din seria I și timpii de reacție din seria a II‑a.

7. Media distribuției în seria I a fost 4,9.
Media distribuției în seria a II‑a a fost 2,8.
Media distribuției în seria a III‑a a fost 1,6.
Curba maximă a galvanometrului (21 mm) se găsește la asociația 

soare–perioadă însorită, unde timpul de reacție se cifrează la 14,0''. 
Această deviație exagerată este greu de explicat. Asociația precedentă 
este gras–constituție (15 mm și timp de reacție 14,8''). Pacienta este 
foarte grasă și atribuie acest fapt unor influențe supranaturale. Ea se 
plânge des de această desfigurare „forțată“. În seria a II‑a, aceste două 
asociații nu produc abateri; totuși, în seria a III‑a, gras–constituție 
provoacă brusc cea mai mare deviație din întreaga serie: 14,5 mm 
față de o medie de doar 2,5 mm. A mai existat o curbă de 20 mm, în 
legătură cu asociația urât–desfigurat de o mare suferință; timpul de 
reacție aferent a fost de 12,0''. Conținutul acestei asociații atinge 
aceeași temă ca gras–constituție. O altă curbă înaltă a apărut la  
înalt–acțiunea supremă (19 mm și timp de reacție 11,2''). Această 
asociație s‑a modificat ulterior de două ori în cursul reproducerilor. 
Ea e legată de obsesia pacientei că a săvârșit „fapta supremă“.

Asociațiile sunt afectate într‑o manieră tipică și au un evident 
caracter maladiv. Urmează câteva exemple:

sârguincios înaltă prețuire — plată
dragoste demn de a fi iubit — nuntă 
șarpe a prevesti ceva extraordinar
înalt acțiunea supremă — cea mai înaltă distincție
urât desfigurat de o mare suferință
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Rezumat: În cursul experimentelor noastre privitoare la asocia‑
țiile celor două cazuri cu dementia praecox, unicul fapt care ne‑a 
surprins a fost o puternică prelungire a timpilor de reacție. În rela‑
țiile dintre curbele galvanometrului și asociații n‑am constatat nicio 
abatere de la normal. Din materialul lui Jung, care a analizat o mare 
colecție de experimente ale asociațiilor efectuate cu pacienți suferinzi 
de dementia praecox, ne putem da seama că în majoritatea covâr‑
șitoare a acestor cazuri nu apare o prelungire deosebită a timpilor de 
reacție. De aceea, un timp de reacție lung nu poate fi considerat ca‑
racteristic pentru toate cazurile de dementia praecox. El e important 
în câteva cazuri și îl întâlnim numai atunci când pacienții suferă de un 
anumit blocaj de gândire, ceea ce apare frecvent în cazul acestei boli.

Dacă vom cerceta asociațiile unor asemenea pacienți, vom con‑
stata că blocajul de gândire (timpul de reacție prelungit) se manifestă 
mai ales acolo unde complexele constelează asociațiile, lucru care li 
se întâmplă și indivizilor normali. Acest fenomen l‑a determinat 
pen tru prima dată pe Jung să presupună că factorul patologic spe‑
cific în cazul „demenței precoce“ are la bază un complex oarecare. 
Un complex joacă realmente un rol însemnat în asociațiile celor doi 
pacienți înfățișați aici. Când au legătură cu un complex, timpii de 
reacție sunt neobișnuit de lungi. Constelațiile complexului sunt de 
asemenea foarte numeroase, ca și reproducerile aferente. În cazurile 
normale, media reproducerilor modificate din seria I a fost de 30%, 
în vreme ce la pacienți a fost de 50%. În afară de aceasta, caracterul 
asociațiilor prezintă aproape întotdeauna anomalii, în special în 
preajma complexului.

Din aceste indicii reiese că putem găsi puține elemente patologice 
în mecanismele de gândire comune și normale și că ele se manifestă 
mai degrabă prin modul în care individul reacționează la complexele 
sale. La cei doi pacienți întâlnim o influență sporită a complexului 
asupra asociațiilor, ceea ce confirmă rezultatele nenumăratelor ana‑
lize întreprinse de Jung în legătură cu dementia praecox. Acest feno‑
men este de mare importanță generală sub aspect clinic, deoarece, la 
o analiză atentă, aproape toate simptomele pot fi explicate printr‑un 
complex individual, deseori într‑un mod extrem de convingător. 
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Acest lucru este valabil cu precădere pentru fantasme și halucinații. 
O serie de alte simptome au la bază mai des o perturbare indirectă a 
asociațiilor de către un complex. Această situație explică de ce nu 
întâlnim perturbări elementare nici chiar în cazurile destul de grave 
ale bolii psihice; dementia praecox se manifestă doar în cele mai 
delicate împrejurări psihologice. De aceea, la acești pacienți zadarnic 
vom căuta cu privirea, acum și într‑un viitor previzibil, perturbații 
simple, elementare, comune tuturor.

Notă. — După ce am predat la tipar acest articol am descoperit 
că Féré22 a făcut următoarea observație atunci când, recurgând la 
diverși stimuli senzoriali, a indus un curent printr‑un subiect: Il se 
produit alors une déviation brusque de l’aiguille de galvanomètre… La 
même déviation se produit encore sous l’influence d’émotions éthé
niques; c’estàdire qu’elle se produit dans toutes les conditions où j’ai 
signalé précédemment une augmentation de volume des membres mise 
en évidence du pléthysmographe. Aceasta arată fără echivoc că Féré 
a făcut descoperirea cu doi ani înaintea lui Tarchanoff.

22 Note sur des modifications de la résistence électrique sous l’influence des exci
tations sensorielles et des émotions, p. 217. [Se produce atunci o deviație bruscă 
a acului galvanometrului… Aceeași deviație se produce și sub influența emo‑
țiilor provocate de inhalarea etilenei; adică se produce în toate împrejurările în 
care am semnalat anterior o creștere în volum a membrelor, pusă în evidență 
de pletismograf.]
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XIV. 
ALTE CERCETĂRI DESPRE 

FENOMENUL GALVANIC, DESPRE 
PNEUMOGRAFE ȘI RESPIRAȚIE  

LA OAMENII NORMALI  
ȘI LA BOLNAVII PSIHIC* 

 
de Charles Ricksher și C.G. Jung

De mulți ani, modificările produse de diverse cauze la nivelul 
rezistenței electrice a corpului uman au constituit obiectul unor 
cercetări științifice, fără să fi obținut până acum rezultate sigure. 
Charles Féré a fost primul care a atras atenția asupra modificărilor 
pe care le poate produce emoția. Într‑o comunicare ținută la Société 
de Biologie în anul 18881, el a susținut că, atunci când recurgem la 
diverși stimuli senzoriali, rezistența fizică se diminuează, iar emoția 
produce o scădere similară. R. Vigouroux lucrase cu pacienți de la 
Salpêtrière la problema rezistenței electrice a corpului uman și ajun‑
sese la concluzia că vechea concepție despre producerea rezistenței 
prin epidermă este greșită și că adevărata cauză ar trebui căutată în 
starea circulației superficiale. El era de părere că variațiile rezistenței 
sunt produse de creșterea sau reducerea circulației superficiale. Féré 
* [Publicat inițial în limba engleză în The Journal of Abnormal Psychology, II/5 

(Boston, 1907/08), pp. 189–217. — Dr. med. Charles Ricksher (1879–1943) 
era pe atunci asistent la Danvers Insane Hospital, Hathorne, Massachusetts. — 
Manuscrisul german nu s‑a putut găsi. Traducerea engleză‑germană a fost 
făcută de dr. Sabine Lucas.]

1 [Pentru această trimitere și următoarele, vezi Bibliografia de la sfârșitul acestui 
studiu.]
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a acceptat aceste concluzii și a adăugat că l’étude de la résistance 
électrique peut trouver une application dans les recherches des 
psychophysiologues.2

Mai mulți ani n‑a fost raportată nicio noutate. În 1890, A. Vigou‑
roux a publicat un referat asupra cercetărilor rezistenței electrice la 
melancolici, fără a adăuga totuși ceva nou pentru cunoaștere. 
Tarchanoff, Sticker, Sommer și Veraguth au sintetizat cu toții 
activitatea cercetărilor francezi. Primul care a făcut adevărate 
investigații psihologice cu galvanometrul a fost Veraguth, care în 
1906 a lucrat cu acest instrument, folosind experimentele asociațiilor 
întreprinse de Jung. În același an, cei de la Clinica de psihiatrie din 
Zürich au început să cerceteze cauza rezistenței electrice și să 
observe modificările produse de diverși stimuli în corpul indivizilor 
normali și al bolnavilor psihic. Aparatura utilizată a constat dintr‑un 
circuit electric care conținea un singur element de tensiune joasă, un 
galvanometru Deprez–d’Arsonval de mare sensibilitate, un șunt, 
pentru a reduce oscilațiile oglinzii, și două plăci de alamă pe care 
subiectul își pune mâinile cu care închide circuitul electric. Galva‑
nometrul reflectă o rază de lumină pe o scală de celuloid prevăzută 
cu un cursor transparent, care, deplasat manual, urmărește reflexul 
oglinzii. De cursor este fixat un șnur ce duce la un așa‑numit ergo‑
graf care înregistrează cu ajutorul unui creion de desen mișcările 
curso rului pe un tambur chimografic prevăzut cu un sul de hârtie. 
În vederea măsurării timpului a fost utilizat un cronograf Jaquet, iar 
pentru stabilirea momentului stimulului, un marcator electric obișnuit.

Problema cauzei rezistenței a fost luată acum în discuție pentru 
prima oară; rezultatele comunicate aici au fost obținute de Jung și 
Binswanger și n‑au mai fost publicate până acum. S‑a dovedit că 
rezistența variază puternic în funcție de individ și de constituția epi‑
teliului palmei. Faptul că epiderma este sediul rezistenței a fost de‑
monstrat prin aceea că, dacă am pune electrozii sub piele, rezis tența 

2 [„Studierea rezistenței electrice poate fi aplicată în cercetările psihofiziologilor.“ 
(Note sur des modifications de la résistence électrique).]
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acesteia s‑ar diminua enorm. Acest lucru s‑ar realiza înțepându‑se 
pielea de la ambele mâini cu ace de seringă utilizate ca electrozi.3

Cercetătorii francezi au căzut de acord că modificările rezistenței 
se explică prin modificări în alimentarea cu sânge a unei părți a 
pielii, schimbările fiind cauzate de dilatarea sau constricția vaselor 
de sânge; cu cât crește irigația sangvină, cu atât scade rezistența, și 
invers. Faptul că irigația sangvină n‑ar juca un rol important a fost 
demonstrat când s‑au legat cu un bandaj Esmarch părțile aflate în 
contact cu plăcile, prilej cu care s‑a constatat că fenomenul galvanic 
a apărut totuși.

Faptul că modificările rezistenței nu sunt cauzate de modificările 
la nivelul contactului — bunăoară, apăsarea pe electrozi — reiese din 
aceea că, dacă scufundăm mâinile în apă și realizăm în acest mod 
legătura cu electrozii, modificările rezistenței apar totuși. Presiunea 
și mișcările involuntare produc o cu totul altă deviație decât un sti‑
mul afectiv normal.

Timpul scurs între un stimul și modificarea rezistenței, conform 
galvanometrului, ne‑a determinat să presupunem o modificare 
oarecare în sistemul nervos simpatic sau într‑o zonă subordonată 
lui. Glandele sudoripare au părut să aibă cea mai mare influență asu‑
pra diminuării rezistenței. Dacă ar fi stimulate glandele sudoripare, 
ar exista mii de legături fluide între electrozi și țesut, iar rezistența 
s‑ar reduce puternic. S‑au făcut experimente în care au fost puși 
electrozi în diferite părți ale corpului și s‑a constatat că tocmai unde 
erau localizate cele mai multe glande sudoripare s‑a produs cea mai 
pronunțată reducere a rezistenței. Este îndeobște cunoscut că atât 
emoțiile, cât și stimulii senzoriali influențează diverse organe și 
glande, inima, plămânul, glandele sudoripare etc. Canicula și frigul 
exercită la rândul lor o influență asupra fenomenului, prin faptul că 
frigul crește rezistența, iar canicula o scade. Având în vedere aceste 
realități, activitatea glandelor sudoripare pare să ofere cea mai plau‑
zi bilă explicație pentru modificările rezistenței.

3 Experimente efectuate de Veraguth și de Jung și Binswanger.
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Următoarele experimente au fost efectuate în iarna și primăvara 
lui 1907, cu scopul de a descoperi efectul unei serii de simpli stimuli 
fizici și psihici asupra fenomenului galvanic la un număr de subiecți 
normali și bolnavi psihic. Modificările galvanometrului au fost no‑
tate cu ajutorul aparaturii descrise mai sus. Respirația a fost măsu‑
rată cu un pneumograf Marey, amplasat pe torace; de la el pleacă un 
furtun de cauciuc spre un tambur Marey, de care este legat un creion 
de desen ce scrie pe un chimograf.

Rezultatele experimentelor cu pneumograful sunt foarte contra‑
dictorii la diverși autori. Delabarre4 a descoperit că atunci când ne 
concentrăm asupra senzațiilor, cresc frecvența și profunzimea res‑
pirației. În lucrarea sa despre circulația sângelui în creier, Mosso n‑a 
putut ajunge la concluzii mulțumitoare. Mentz a constatat că orice 
stimul acustic sesizabil duce la o încetinire a pulsului și a respirației. 
Zoneff și Meumann au descoperit că o concentrare intensă pro‑
duce o inhibare extinsă sau totală a respirației, în timp ce o concen‑
trare a atenției oarecum mai slabă primește, în general, ca răspuns o 
creștere a numărului și o scădere a amplitudinii mișcărilor de res‑
pirație. Inhibarea totală a respirației a fost observată relativ mai des 
în cazul unei atenții senzoriale decât al uneia psihice. Martius 
constată mari diferențe individuale și ajunge la concluzia că există 
un tip afectiv care se deosebește de cel normal prin încetineala 
pulsului și a respirației.

Toate experimentele acestor autori au fost efectuate cu un număr 
restrâns de subiecți, majoritatea studenți. În cadrul experimentelor 
noastre am lucrat în general cu bărbați neinstruiți, îngrijitori din 
clinică, iar stimulii noștri au fost complet diferiți de cei utilizați de 
alți cercetători. E posibil ca marea diversitate a rezultatelor noastre 
să aibă la bază, parțial, aceste circumstanțe.

În cursul experimentelor noastre am căutat să creăm, în măsura 
posibilităților, aceleași condiții pentru toți. S‑a dovedit că diverse 
poziții ale corpului, precum o aplecare în față sau pe spate, au pro‑
dus modificări ale înălțimii curbelor respirației. Ușoare mișcări ale 
4 Observațiile lui Delabarre, Mosso și Mentz sunt citate după Zoneff și 

Meumann.
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corpului sau ale membrelor nu influențează curbele respective. 
Tamburul însuși poate provoca modificări ale curbelor înregistrate. 
În orice caz, tamburul trebuie să conțină aceeași cantitate de aer; 
altminteri, curbele diferă. Pe urmă, condiționată fiind de deficiențele 
instrumentului, curba înregistrată este inexactă. În condiții de 
inspirație profundă, învelișul de cauciuc devine mai rigid, iar când 
presiunea din torace se modifică, elasticitatea cauciucului face ca 
mișcările de respirație să fie înregistrate altfel decât se derulează  
în realitate.

Nu putem presupune că aceste curbe ale respirației reprezintă 
res pirația normală, obișnuită; ele nu arată decât un tip de respirație 
normală, la care avem acces în condiții experimentale. Nimeni nu 
poate respira natural când are pe piept un aparat de înregistrare către 
care își îndreaptă mai mult sau mai puțin atenția. Eliberarea de 
presiunea experimentului se vede la sfârșitul acestuia, când respirația 
devine mai profundă și se modifică înălțimea curbelor. Pneumo‑
graful n‑a putut fi folosit la femei din pricina vestimentației lor; de 
asemenea, nici la mulți dintre subiecții bolnavi psihic, din pricina 
irascibilității lor.

Pletismograful n‑a fost utilizat, deoarece în cazul lui sursele de 
eroare sunt prea numeroase. Martius a arătat că apar mișcări nefi‑
rești, care îngreunează o interpretare a rezultatelor, chiar dacă brațul 
și aparatul sunt puse în ghips.

În cazul experimentului cu galvanometrul trebuie luate în consi‑
derare multe surse de eroare. Cea mai importantă trebuie căutată în 
devierea galvanometrului prin mișcarea mâinilor. O creș tere și o 
scădere a presiunii pe care mâinile o exercită asupra electrozilor 
produce o schimbare imediată de poziție a reflecției oglinzii galva‑
nometrului. Această schimbare este bruscă și este aproape imposibil 
să provocăm intenționat o modificare a poziției reflecției, compara‑
bilă cu una produsă în urma unui proces psihic afectiv. Schimbarea 
firească a poziției mâinilor se anunță printr‑o creștere și o descreștere 
aproape verticală a curbei galvanometrului, așa cum e reprodusă ea pe 
tamburul chimografic. Pentru a împiedica pe cât posibil o schim bare 
involuntară a poziției, s‑au pus pe mâini saci cu nisip, excluzându‑se 
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astfel orice mișcare în afara celor intenționate. S‑a dovedit că au putut 
fi executate mișcări foarte extinse ale corpului, fără ca acestea să 
influențeze curba galvanometrului. Inspirația profundă sau suspinele 
adânci determină o creștere mai mare sau mai mică a curbei. În 
aceeași curbă, un suspin ce apare în urma unui proces afectiv pare 
să atragă după sine o creștere mai amplă decât unul anterior 
procesului respectiv. Inspirațiile lungi și intenționate nu afectează 
curba aproape deloc. De aceea, trebuie să presupunem că suspinele 
sunt declanșate de un complex afectiv oarecare sau că ele permit 
conștientizarea unui asemenea complex sau că generează o stare 
emoțională inconștientă.

Subiecții au fost medici și infirmieri, precum și pacienți care 
sufereau de diverse boli psihice.

Experimentul poate fi împărțit în 6 faze: în fiecare fază s‑a recurs 
la un alt tip de stimuli sau la o altă serie de stimuli de același tip, fie 
fizici, fie psihologici. Înaintea fiecărui stimul sau a fiecărei serii de 
stimuli, subiectului i s‑a comunicat în mare ce se va întâmpla. La mulți 
indivizi, după un scurt timp de așteptare a stimulului respectiv au 
apărut modificări ale respirației și ale curbei galvanometrului. Despre 
aceste curbe de așteptare vom discuta mai târziu.

În fiecare caz, înălțimile au fost raportate la înălțimea reală, adică 
la verticală. Cifra respirației este dată ca având o anumită valoare pe 
centimetru, fiind o unitate de măsură pur comparativă. Pentru 
perioadele de repaus indicăm media pe centimetru, calculată pentru 
10 centimetri la începutul și la sfârșitul fiecărui interval temporal.

Partea I a experimentului constă dintr‑o perioadă de repaus de  
4 minute. Subiectul a fost rugat să stea cât se poate de liniștit și i s‑a 
comunicat că nu va fi aplicat niciun stimul. În partea a II‑a, stimulul 
a constat într‑o greutate de plumb lăsată să cadă pe podea de la înăl‑
țimea de un metru. În partea a III‑a, subiectul a fost invitat să ros‑
tească în mod spontan, după aproximativ un minut, un cuvânt sau 
o propoziție scurtă și pe urmă să rămână calm. Partea a IV‑a constă 
din 3 stimuli fizici: un șuierat ușor, o greutate lăsată să cadă pe podea 
și o ilustrație (o carte poștală) arătată subiectului. Partea a V‑a constă 
din 4 propoziții rostite de experimentator. Primele două erau 
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proverbe îndeobște cunoscute, ca „Urciorul nu merge de multe ori 
la apă“; cea de‑a treia și a patra aveau, mai curând, un caracter critic, 
deoarece se refereau direct la subiectul însuși și la obiceiurile lui. În 
mai multe cazuri au fost date cuvinte separate, precum ochi și față. 
Partea a VI‑a este, din nou, o perioadă de repaus de 4 minute. Re‑
zultatele fiecărei părți sunt comunicate aici; la început sunt avuți în 
vedere subiecții normali, 15 la număr.

Subiecþii normali

Partea I. De obicei, curba galvanometrului este mai înaltă la 
început, dar scade imediat după aceea, când apar în prim‑plan sen‑
timentele de așteptare și de tensiune cauzate de poziția neobișnuită 
a corpului și de caracterul ciudat al experimentului. De regulă, curba 
prezintă multe iregularități generate de mișcările mâinii și ale corpu‑
lui subiectului, în vreme ce acesta încearcă să se așeze comod; astfel 
de mișcări sunt și rezultatul așteptării, al încordării mușchilor (acesta 
nu este totuși un factor important), precum și al diverselor complexe 
accentuate afectiv. Pe parcursul perioadei de repaus pot fi observate 
oscilații ale oglinzii galvanometrului ce nu pot fi explicate nici prin 
mișcările mâinii sau ale corpului, nici prin modificările respirației 
ori prin idei și asociații conștiente. De aceea, noi le‑am atribuit unui 
sentiment indefinit, provocat de un complex încă inconștient. 
Oricine cunoaște aceste sentimente vagi, care, triste sau vesele, apar 
fără un motiv evident, nu durează decât puțin și sunt repede date 
uită rii. O asemenea curbă a devenit limpede în cazul unui medic 
foarte instruit care, în ciuda capacității sale considerabile de auto‑
analiză, n‑a putut să‑și amintească niciun gând afectiv avut în inter‑
valul temporal respectiv.

Mișcările de inspirație sunt de obicei mai profunde și mai nu‑
meroase la începutul perioadei de repaus decât la sfârșit. La început, 
media se cifrează la 2,91 pe cm, iar la sfârșit la 2,79 pe cm. În cazurile 
prezentate de noi, curba respirației nu vădește diferențe de înălțime 
mari sau constante.
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În partea a IIa (stimul: o greutate care cade), curbele galvano‑
metrului prezintă mari diferențe individuale. În cazul unui infirmier 
pe care experimentul l‑a făcut să fie foarte speriat și neliniștit, 
deviația galvanometrului s‑a cifrat la 54 mm. În cazul altui infirmier, 
care avea însă un temperament foarte flegmatic, deviația s‑a cifrat 
doar la 4,6 mm. Pentru un număr de 15 subiecți, deviația medie a 
fost de 20,6 mm.

Cel mai lung timp de reacție, adică timpul dintre momentul 
stimulului și începutul creșterii curbei galvanometrului, oscilează 
între 1,5'' și 5,5''. Acest timp, deși exprimă niște diferențe individuale, 
este de obicei mai scurt în cazurile în care reacția galvanică este mai 
crescută, având o medie de 2,87''. În general, timpul de care are 
nevoie curba pentru a atinge înălțimea ei maximă corespunde 
înălțimii curbei, astfel încât o curbă de 54 mm va necesita 11,5'', iar 
una de 10 mm 2,5''. Media se cifrează la 6,93''.

Mișcările de inspirație relevă diferențe individuale în privința 
numărului și amplitudinii, dar numărul mișcărilor de respirație este 
mai puțin supus oscilațiilor decât înălțimea curbei galvanometrului. 
Acest lucru reiese din tabelul următor:

Înălțimea  Inspirațiile Creșterea Descreșterea
curbei  dinaintea curbei curbei
galvanometrului stimulului galvanometrului galvanometrului
54,0 mm 3,5 pe cm 3,86 pe cm 3,92 pe cm
18,8 mm 3,0 pe cm 2,72 pe cm 2,5 pe cm
  4,6 mm 3,0 pe cm 2,5 pe cm 2,3 pe cm

Așadar, modificarea numărului mișcărilor de inspirație pentru o 
curbă a galvanometrului de 54 mm nu este la fel de mare ca pentru 
o curbă de 4,6 mm. Pare să depindă de individ dacă respirația se 
accelerează sau încetinește în timpul creșterii curbei galvanometrului. 
În majoritatea cazurilor, viteza se reduce totuși în timpul creșterii 
curbei galvanometrului și se mărește când aceasta descrește.
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Media mișcărilor de inspirație dinaintea stimulului se cifrează la 
3,05 pe cm, în timpul creșterii curbei galvanometrului la 3,02 pe cm 
și în timpul descreșterii la 3,09 pe cm.

Amplitudinea inspirațiilor nu se modifică în raport cu rata 
acestora. Înaintea stimulului, înălțimea medie a inspirațiilor e de 
11,75 mm, în timpul creșterii curbei galvanometrului este de 10,73 
mm, iar în timpul descreșterii curbei de 11,45 mm.

Partea a IIIa (rostire spontană a unor cuvinte). Aici, înălțimea 
medie a curbei galvanometrului este mai redusă decât în partea ante‑
rioară. Ea se cifrează la 17,9 mm. De regulă, curbele diverșilor subiecți 
relevă puține diferențe de înălțime. Unele curbe prezintă iregularități 
chiar înaintea rostirii cuvintelor, ceea ce se explică, pe de o parte, 
prin indecizie, iar pe de alta, prin pregătirea în vederea rostirii. În 
cazul subiecților normali, curba galvanometrului începe să crească 
în momentul rostirii cuvintelor sau puțin înainte de acesta.

Figura 1: Stimul–o greutate care cade. La începutul experimentului, rezistența 
a fost foarte mare și a descrescut apoi, în perioada de repaus până în momentul 
stimulării, după cum o arată linia verticală. Rezultă clar perioada de latență și 
reducerea numărului și a amplitudinii mișcărilor de respirație.

Numărul mișcărilor de inspirație pe cm scade în timpul creșterii 
curbei galvanometrului și continuă să se reducă în vreme ce curba 
descrește. Media dinaintea rostirii spontane se cifrează la 3,5 pe cm, 
în timpul creșterii curbei galvanometrului la 3,15 pe cm și în timpul 
descreșterii acesteia la 3,04 pe cm. Înălțimea medie a mișcărilor de 
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inspirație dinaintea rostirii spontane este de 10,08 mm, în timpul 
creșterii curbei este de 10,57 mm, iar în timpul descreșterii de 11,75 
mm. Așadar, înălțimea crește, în vreme ce numărul scade.

În partea a IVa există trei stimuli: o greutate care cade, un șuie‑
rat și o imagine. În fiecare caz, stimulul nu e numai senzorial, vizual 
sau acustic, ci are și o componentă psihologică. Aproape fiecare 
stimul pe care‑l percepem sau de care suntem conștienți este asociat 
cu niște complexe afective. Un șuierat ușor nu este receptat doar ca 
un zgomot, ci și ca o chemare, iar în această calitate este asociat cu 
o mulțime de experiențe anterioare; o imagine provoacă multe alte 
asociații. Firește, factorul individual joacă aici un rol foarte important.

Figura 2: Rostire spontană. Linia verticală indică momentul rostirii. Iregu‑
laritățile dinaintea rostirii reies cu claritate din curba galvanometrului. Curba 
respirației pierde în mod evident din amplitudine în timpul creșterii curbei 
galvanometrului.
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Mărimile sunt următoarele:

 Greutate Şuierat Imagine
Înălțimea curbei 17,94 mm 18,2 mm 19,72 mm
Perioada de latență 2,55'' 2,82'' 3,03''
Timpul până la vârful curbei5 6,95'' 9,88'' 7,47''

În aceste cazuri, perioada de latență crește odată cu înălțimea 
curbei galvanometrului. Timpul de care are nevoie curba pentru a 
atinge maximul ei diferă de la un individ la altul.

În fiecare caz, numărul mișcărilor de respirație sporește în timpul 
creșterii curbei galvanometrului; când aceasta descrește, numărul 
lor scade într‑un caz și crește în două. Amplitudinea mișcărilor de 
respirație oscilează în același mod, fiind mai redusă în timpul creș‑
terii și câștigând în înălțime când se domolește afectul. Puse într‑un 
tabel, mărimile arată astfel:

         Inspirațiile pe cm        Înălțimea în mm 
 Greutate Șuierat Imagine Greutate Șuierat Imagine
Înaintea 
stimulului 3,01 2,75 2,88 12,02 12,05 12,46
Creșterea 
curbei 3,33 2,77 3,02 10,56 11,35 10,90
Descreșterea 
curbei6 2,76 3,06 3,09 12,32 12,13 11,33

Partea a Va. Au fost folosite ca stimuli patru propoziții scurte. 
Propozițiile au fost rostite de experimentator, care a lăsat să treacă 
destul timp între ele, în așa fel încât curba galvanometrului să poată 
reveni la cel mai scăzut nivel al ei. Mărimile sunt următoarele:

5 [Prescurtate în continuare sub forma „Înălțimea“, „Latența“ și „Timpul până la 
vârf“.]

6 [Prescurtate sub forma „Înainte“, „Creștere“ și „Descreștere“.]
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 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
Înălțimea 14,62 mm 14,48 mm 19,42 mm 11,12 mm
Latența 3,32'' 3,10'' 2,83'' 3,15''
Timpul 
până la vârf 8,13'' 5,82'' 7,67'' 5,95''

După cum se vede din tabel, înălțimea curbei galvanometrului 
descrește treptat în timpul celei de‑a doua și a patra propoziții, pe 
când curba celei de‑a treia propoziții este mai înaltă. Pierderea lentă 
în înălțime a curbei galvanometrului era de așteptat și poate fi 
explicată prin domolirea treptată a afectului. Primele două propoziții 
au fost neînsemnate, dar cea de‑a treia s‑a referit de obicei la subiect 
sau a putut fi raportată de acesta la el însuși; de aici, inervația mai 
puternică și creșterea în înălțime a curbei galvanometrului.

Figura 3: Stimul — un şuierat. Este reprodusă o ușoară curbă a așteptării 
înaintea mișcării inițiate de stimul. Apar cu claritate perioada de latență și 
modificările privitoare la numărul și amplitudinea mișcărilor de respirație.

Perioada de latență și timpul de care curba are nevoie pentru  
a atinge înălțimea ei maximă nu se află într‑un raport constant cu 
înăl țimea curbei galvanometrului.

Curbele mișcărilor de respirație relevă mari diferențe la fiecare 
propoziție. Ca răspuns la două propoziții, numărul respirațiilor se 
re duce, iar la celelalte două se mărește în timpul creșterii curbei 

1211

1212



XIV. Alte cercetări despre fenomenul galvanic, despre penumografe și...

695

galvanometrului. Amplitudinea mișcărilor de inspirație este tot mai 
scăzută, în vreme ce curba galvanometrului urcă și emoția își pro‑
duce efectul, iar la domolirea acesteia, amplitudinea crește lent, așa 
cum o ilustrează tabelul următor:

 Inspirațiile pe cm  Înălțimea în mm
 Propo Propo Propo Propo Propo Propo Propo Propo
 ziția 1 ziția 2 ziția 3 ziția 4 ziția 1 ziția 2 ziția 3 ziția 4
Înainte 2,84 2,97 2,71 3,05 12,85 12,59 13,74 12,23
Creștere 3,04 2,78 2,57 3,41 11,63 11,27 12,81 11,76
Descreș‑
tere 3,09 2,74 3,13 3,46 12,13 11,98 13,38 13,07

Partea a VIa constituie o a doua perioadă de repaus, de 4 mi‑
nute. În general, această parte prezintă mai puține iregularități decât 
prima, fiindcă subiectul s‑a obișnuit între timp cu experimentul și 
s‑a făcut comod. O caracteristică marcantă a acestei părți este 
modificarea nivelului curbei respirației, de îndată ce subiectul a fost 
înștiințat că experimentul a luat sfârșit și el s‑a eliberat de tensiunea 
involuntară în care s‑a aflat.

Numărul respirațiilor este mai redus decât în timpul primei 
perioade de repaus. La început, mișcările de inspirație sunt 2,41 pe 
cm, în comparație cu 2,91 pe cm în prima curbă. La sfârșit, ele sunt 
2,71 pe cm, în comparație cu 2,79 pe cm în prima curbă. Înălțimea 
inspirațiilor se cifrează la 12,57 mm la început, în comparație cu 
12,41 mm în prima curbă, iar în final la 12,17 mm, în comparație  
cu 12,26 mm în prima curbă.

Ceea ce am denumit curbele de așteptare sunt acele modificări 
ale curbei galvanometrului, care apar când subiectul așteaptă 
stimulul. Firește, ele diferă de la un individ la altul. La unii dintre 
subiecții noștri nu s‑a vădit nici urmă de curbă de așteptare, pe când 
la alții am putut constata curbe de așteptare pronunțate. Aceste 
curbe apar mai frecvent la începutul experimentelor și sunt deosebit 
de pronunțate în partea a II‑a, când subiectul așteaptă căderea 
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greutății. În privința înălțimii, ele alternează cu reacțiile la stimuli, 
dar sunt aproape întotdeauna mai joase decât acestea.

Figura 4: Curba de aşteptare. Prezintă modificările rezistenței electrice și ale 
respirației, din cauza atenției pline de așteptare.

Înălțimea medie a curbelor de așteptare se cifrează la 15,70 mm. 
Cauza acestei medii înalte este faptul că un subiect care răspunde la 
un stimul cu o reacție galvanică intensă va prezenta o mulțime de 
curbe pronunțate de așteptare. Timpul de care are nevoie curba spre 
a‑și atinge punctul de maxim are o medie de 10'', iar pentru a reveni 
la starea ei anterioară, necesită în medie 12''.

De la început și până la vârful curbei, inspirațiile măsoară în 
medie 3,06 pe cm, în vreme ce media curbei este de 3,3 pe cm. 
Amplitudinea medie a respirației se cifrează la 10,18 mm în timpul 
creșterii și la 10,56 mm în timpul descreșterii.

Faptul că există mari diferențe individuale în privința reacțiilor 
galvanice reiese din media distribuției diverselor valori medii; ea se 
prezintă ca un coeficient pe care‑l obținem calculând media sumei 
diferențelor dintre fiecare valoare și media tuturor valorilor.
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Partea a II‑a Greutate 8,09
Partea a IV‑a Greutate 8,71
 Șuierat 2,75
 Imagine 6,64
Partea a V‑a Propoziția 1 4,7
 Propoziția 2 4,42
 Propoziția 3 7,63
 Propoziția 4 3,98

Dacă este mare, acest coeficient indică o certă neomogenitate 
între valorile numerice din care am obținut media; dacă acesta e  
mic, înseamnă că avem o aproximativă egalitate a valorilor. Doi 
dintre subiecții noștri au avut curbe ale galvanometrului extrem de 
înalte; ca atare, media și coeficientul sunt mai mari decât ar fi fost 
dacă am fi lăsat la o parte cele două cazuri. Din acest motiv, valorile 
noastre medii sunt mai mari, probabil, decât ale altor observatori ai 
fenomenului.

Rezultatele pneumografului sunt interesante pentru că se deose‑
besc de cele ale altor cercetători și arată un alt raport decât ne‑am fi 
așteptat între rata respirațiilor și amplitudine.

Tabelul următor prezintă mediile tuturor mediilor rezultate din 
măsurarea respirațiilor și a amplitudinii, precum și media distribuției 
în fiecare situație.

 Inspirația Coeficientul Înălțimea Coeficientul
 pe cm  în mm
Înainte 2,94 0,16 12,19 0,62
Creștere 2,97 0,19 11,28 0,50
Descreștere 3,11 0,13 12,19 0,47

Se poate vedea că numărul de respirații crește începând din mo‑
mentul stimulului, în vreme ce amplitudinea se reduce sub influența 
afectului — și crește când acesta se domolește. Coeficienții sunt scă‑
zuți în toate cazurile și arată că valorile numerice a căror medie  
a fost calculată sunt aproximativ egale.
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Este interesantă relația dintre numărul de respirații și amplitudine 
în timpul creșterii și descreșterii curbei galvanometrului, pe de o 
parte, și reacțiile galvanice cu valori ridicate și scăzute, pe de altă parte. 
Am obținut aceste relații luând de la fiecare individ valorile medii 
ale sumelor numărului de respirații și amplitudini măsurate în cursul 
reacțiilor ridicate și al celor scăzute, înaintea stimulului și după acesta. 
Relațiile sunt următoarele:

  număr reducere 0,05 pe cm
 ridicate amplitudine reducere 1,17 mm
În timpul creșterii   
 scăzute număr reducere 0,06 pe cm
  amplitudine reducere 1,06 mm

Astfel, în timpul creșterii, reducerea numărului este practic ace‑
eași pentru reacțiile ridicate și cele scăzute, dar pierderea în ampli‑
tudine este mai mare în cazul reacțiilor ridicate.

  număr reducere 0,066 pe cm
 ridicate amplitudine creștere 1,601 mm
În timpul descreșterii   
 scăzute număr reducere 0,001 pe cm
  amplitudine creștere 0,819 mm

În timpul descreșterii curbei galvanometrului, numărul scade 
mai mult la reacțiile ridicate decât la cele scăzute; în schimb, ampli‑
tudinea crește mai puternic la reacțiile ridicate decât cele scăzute.

Probabil că la creșterea curbei, o parte a inervării fizice este epui‑
zată de diverse încordări ale mușchilor motivate afectiv etc. și, în 
consecință, cu cât individul reacționează mai mult cu alte inervații, 
cu atât mai puține va folosi la respirație. Așa s‑ar explica diminuarea 
numărului și a amplitudinii în cazul reacțiilor mai puternice. În timpul 
descreșterii curbei galvanometrului, inervația se concen trează, 
probabil, din nou mai mult pe respirație, dar mai ales pe profunzime; 
rata de respirații scade la unele dintre reacțiile mai puternice.
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Relațiile dintre număr (rata respirațiilor) și amplitudine înaintea 
reacției și după aceasta arată că după reacțiile puternice se produce 
o creștere a numărului și a amplitudinii, iar după reacțiile slabe apare 
o diminuare a numărului și o sporire a amplitudinii.

Următorul tabel l‑am obținut comparând numărul și amplitu‑
dinea înaintea stimulului cu numărul și amplitudinea în timpul 
creșterii curbei galvanometrului, precum și numărul și amplitudinea 
în cazul scăderii curbei galvanometrului cu numărul și amplitudinea 
în timpul creșterii curbei.

Înaintea stimulului ridicate număr creștere 0,156 pe cm
  amplitudine creștere 0,213 mm
  număr reducere 0,091 pe cm
După reacție scăzute amplitudine creștere 0,093 mm

Acest tabel arată că diferențele în ceea ce privește modificările 
respirației în cazul unor reacții galvanice puternice sunt mai mari.

În măsura în care am putut constata, la începutul experimentului 
nu a existat o relație regulată între înălțimea reacțiilor galvanice și 
rezistența fizică individuală.

Subiecþii anormali

Acești subiecți au fost pacienți care sufereau de epilepsie, demen
tia praecox, paralizie generală, alcoolism cronic, psihoză alcoolică și 
demență senilă.

Condițiile experimentale au fost exact aceleași ca în cazul subiec‑
ților normali, cu excepția faptului că în multe cazuri n‑a putut fi 
utilizat pneumograful.
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Epilepsia
În acest grup au fost nouă subiecți, majoritatea grav bolnavi 

psihic. Printre ei s‑au aflat un caz de epilepsie traumatică asociată cu 
imbecilitate congenitală și un caz de epilepsie asociată cu isterie. Un 
subiect a fost testat imediat după un acces de petit mal. În acest caz, 
reacțiile la stimulii obișnuiți au fost slabe sau chiar nule, dar când 
pacientul a fost amenințat cu un ac, deviația galvanometrului a fost 
de 20 mm. Această modificare s‑a petrecut foarte lent, iar curba a ră‑
mas ridicată minute‑n șir. Amenințarea cu acul este un stimul foarte 
puternic și produce reacții aproape în toate cazurile în care demența 
nu este pronunțată. În acest caz, șuieratul a provocat o oscilație de  
4 mm, iar greutatea — una de 2,8 mm. Ceilalți stimuli au rămas fără 
efect. Perioada de latență pentru șuierat s‑a cifrat la 5'' și pentru ac 
la 15''. Curba generată de ac a avut nevoie de 21'', pentru a atinge 
înălțimea ei maximă.

În acest grup, deosebirile dintre reacțiile la stimulii fizici și psiho‑
logici sunt mai evidente decât la subiecții normali. În toate cazurile, 
perioada de repaus prezintă puține modificări. Doar o persoană  
a putut releva ceva similar unei curbe de așteptare.

Cinci subiecți au reacționat la greutatea care cade, partea a II‑a. 
Reacțiile au oscilat între 3,2 mm și 35,6 mm. Cea mai puternică reac‑
ție a manifestat‑o cazul de epilepsie asociată cu isterie. Cele trei cazuri 
fără reacții au fost din partea subiecților cu grave tulburări psihice. 
Valorile medii pentru cazurile care au avut reacții s‑au cifrat la:

Înălțimea 7,5 mm
Latența 2,25''
Timpul până la vârf  6,00''

Mărimile pneumografului sunt: 

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
Înainte 2,6 12,28 
Creștere 2,6 9,73
Descreștere 2,71 10,81
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Reacția galvanometrică reprezintă cam o treime din înălțimea 
normală. Valorile pneumografului sunt aproape aceleași ca în cazu‑
rile normale.

Rostirea spontană a putut fi experimentată doar în 3 cazuri. În 
acestea, perioada de latență s‑a cifrat în medie la 2'', spre deosebire 
de cazurile normale, unde curba începe să crească în momentul 
rostirii. Mărimile pentru cele trei cazuri se cifrează la:

Înălțimea  14,66 mm
Latența  2,0''
Timpul până la vârf  5,5''

Aceste mărimi sunt mai scăzute decât la subiecții normali. Măsu‑
rările pneumografice au scos la iveală:

 Inspirații pe cm Înălțimea medie în mm
Înainte 3,5 10,92 
Creștere 3,3 11,52
Descreștere 2,9 13,62

În cazurile normale, amplitudinea scade din momentul stimu‑
lului; aici, ea crește.

Partea a IV‑a (trei stimuli fizici: greutate, șuierat și imagine) nu 
produce niciun fel de reacție în cele trei cazuri de alienație mintală.

Mărimile pentru cinci cazuri sunt următoarele:

 Greutate Şuierat Imagine
Înălțimea 26,6 mm 23,6 mm 15,4 mm
Latența 2,3'' 3,5'' 2,83''
Timpul până la vârf 6,6'' 6,75'' 5,3''

În cazurile normale, reacția cea mai puternică s‑a referit la ima‑
gine. Greutatea, care, ca stimul, a provocat cele mai puține asociații, 
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a produs cea mai slabă reacție. În trei cazuri, mărimile pneumografice 
sunt după cum urmează:

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Greutate Şuierat Imagine Greutate Şuierat Imagine
Înainte 2,8 3,0 2,7 8,05 8,23 8,34
Creștere 2,5 2,96 3,6 7,1 9,37 6,51
Descreștere 3,11 3,1 2,9 6,74 8,38 8,03

În cazurile normale, înălțimea se reduce din ce în ce mai mult în 
timpul creșterii curbei galvanometrului; aici, ea este foarte diferită.

Partea a V‑a (propoziții) a produs în toate cazurile reacții relativ 
slabe. La patru subiecți bolnavi psihic n‑a survenit niciun fel de 
reacție. Mărimile pentru patru cazuri sunt următoarele:

 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
Înălțimea 13,4 mm 7,8 mm 4,5 mm 4,5 mm
Latența 3,0'' 3,3'' 5,0'' 3,0''
Timpul 
până la vârf 3,6'' 5,0''  5,0'' 3,0''

Reacțiile scad în intensitate de la prima până la a treia propoziție. 
Din curbele pneumografului rezultă următoarele mărimi:

 Inspirații pe cm   
 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
Înainte 3,5 3,0 3,0 4,0
Creștere 4,0 3,0 3,0 3,0
Descreștere 3,1 3,3 3,3 2,5

 Înălțimea medie în mm   
 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
Înainte 7,2 6,7 5,6 7,0
Creștere 6,1 7,5 6,0 5,5
Descreștere 6,8 6,0 6,6 5,5
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Partea a VI‑a, cea de‑a doua perioadă de repaus, nu a avut niciun 
rezultat.

În toate aceste cazuri de demență în grade diferite, oscilațiile s‑au 
aflat în raport direct cu nivelul aplatizării psihice; cazurile grave au 
vădit puține reacții sau chiar nicio reacție. În asemenea cazuri de 
tulburare psihică gravă, reacțiile seamănă cu cele ale subiectului 
amintit mai sus, testat după un acces de petit mal: se reacționează 
numai la acei stimuli care ar putea provoca durere. Problematica 
acestui fenomen vine exclusiv din absența asociațiilor.

Dementia praecox
Cazurile din acest grup se găseau în diferite stadii ale bolii. De 

aceea, deosebirea între reacții este considerabilă. Vom discuta se‑
parat despre fiecare formă a bolii.

Catatonia
Am avut 11 cazuri de catatonie, începând cu cele aflate într‑o 

stare de complet stupor și până la cele aflate în convalescență. Rezul‑
tatele noastre au valori ridicate, fiindcă unul dintre convalescenți  
a avut reacții de om normal. Cazurile aflate în stare de stupor nu 
reacționează practic deloc la stimulii obișnuiți; în cazurile de depre‑
sie, reacția este, de asemenea, mai puțin pronunțată.

Curba pentru perioada de repaus se profilează după starea în 
care se află subiectul. La pacienții cu halucinație activă, curba este 
foarte frecvent total neregulată; la pacienții aflați în stare de stupor, 
ea constă dintr‑o linie aproape dreaptă.

Pneumograful n‑a fost folosit.
Partea a II‑a (greutate care cade) a produs o reacție aproape în 

fiecare caz; aici, reacția a oscilat între 1,8 mm la un pacient puternic 
depresiv, 6 mm la un pacient cu halucinație activă și 43,2 mm la un 
convalescent. Deviația medie pentru 11 cazuri s‑a cifrat la 6,8 mm.

Partea a III‑a (rostire spontană) n‑a fost posibilă cu acești subiecți.
Partea a IV‑a (trei stimuli fizici) a generat reacții diferite, ca și la 

oamenii normali. În cinci cazuri de apatie depresivă, șuieratul n‑a 
produs niciun fel de reacție.
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Greutatea a adus o deviație de 6,3 mm, șuieratul de 2,4 mm, iar 
imaginea de 3,9 mm. Ca și în cazul grupurilor de epileptici, greutatea 
a generat cele mai puternice reacții.

Partea a V‑a (patru propoziții) a produs în fiecare caz reacții mai 
slabe decât stimulii fizici. Subiectul care reacționase la greutate cu 
43,2 mm a reacționat la propoziții cu o deviație de 6 până la 14 mm. 
Valorile medii pentru cele 4 propoziții sunt:

Propoziția 1 2,01 mm Propoziția 3 2,6 mm
Propoziția 2 2,3 mm Propoziția 4 1,9 mm

Cea de‑a doua perioadă de repaus n‑a avut niciun rezultat relevant.

Hebefrenia
Am avut 11 subiecți care sufereau de această boală. Mărimile, 

care nu se deosebesc sensibil de cele ale grupului precedent, se abat 
foarte mult de la normal.

Ca și în cazul grupului precedent, curba repausului devine pe 
urmă neregulată ori de câte ori pacientul are halucinații pronunțate.

Greutatea (partea a II‑a) trezește o reacție mai slabă decât în 
cazul grupului anterior, având o deviație medie de 5 mm.

Rostirea spontană (partea a III‑a) a produs în patru cazuri o 
deviație medie de 2,6 mm.

Cei trei stimuli fizici (partea a IV‑a) au provocat următoarele 
reacții: greutatea 6,8 mm; șuieratul 3,5 mm; imaginea 4,4 mm. Ca și 
în cazul grupului precedent, greutatea a produs cea mai puternică 
reacție.

Partea a V‑a (propozițiile) a generat aici o reacție mai puternică 
decât în cazul grupului anterior, însă a avut o reacție medie mai mică 
decât stimulii fizici. Mărimile sunt următoarele: 

Propoziția 1 2,6 mm Propoziția 3 3,8 mm
Propoziția 2 1,3 mm Propoziția 4 4,2 mm

1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

1261

1262



XIV. Alte cercetări despre fenomenul galvanic, despre penumografe și...

705

Grupul paranoid
Din acest grup fac parte 4 subiecți: unul în stadiul incipient, doi 

cu o tulburare ușoară și unul grav tulburat psihic. Acesta din urmă n‑a 
reacționat la niciun stimul. Pneumograful a fost utilizat în două cazuri.

Perioada de repaus este aproape ca a unui subiect normal.
Partea a II‑a (greutate care cade) provoacă reacții mai slabe decât 

în cazul celor două grupuri precedente; media a fost de 4,8 mm. 
Perioada de latență se cifrează în medie la 3'', iar timpul de care are 
nevoie curba pentru a atinge maximul ei este de 7''. Creșterea și 
descreșterea acestor curbe sunt mai lente decât în cazurile normale. 
Mărimile pneumografice ale celor două cazuri se cifrează la:

 Inspirații pe cm Înălțimea medie în mm
Înainte 2,5 13,1 
Creștere 2,94   8,1
Descreștere 2,63 11,8

Aceste mărimi se apropie mult de cele ale cazurilor normale.
Partea a III‑a (rostire spontană) a fost experimentată în două 

cazuri și a produs o deviație medie de 4,5 mm. Mărimile pneumo‑
grafice sunt aceleași ca în cazurile normale:

 Inspirații pe cm Înălțimea medie în mm
Înainte 3,2 11,78 
Creștere 2,92   9,2
Descreștere 2,52 10,76

Partea a IV‑a (trei stimuli fizici) a produs mărimi asemănătoare 
cu cele ale subiecților normali în sensul că reacția la imagine este cea 
mai puternică. Mărimile sunt următoarele:

 Greutate Şuierat Imagine
Înălțimea 5,8 mm 5,4 mm 7,0 mm
Latența 2,5'' 2,0'' 2,0''
Timpul până la vârf 6,0'' 6,0'' 5,5''
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Mărimile pneumografice pentru profunzimea inspirațiilor sunt 
aproximativ cele ale unui subiect normal. Numărul oscilează de la 
un caz la altul, într‑un mod total arbitrar în aparență.

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Greutate Şuierat Imagine Greutate Şuierat Imagine
Înainte 3,0 2,7 3,0 11,90 11,61 16,91
Creștere 2,78 3,2 4,0 9,32 9,50 11,25
Descreștere 2,95 3,16 2,91 12,54 11,53 11,31

Partea a V‑a. Reacțiile la propoziții sunt doar puțin mai puternice 
decât cele înregistrate în cazul altor forme de dementia praecox. 
Mări mile sunt următoarele:

 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
Înălțimea 5,2 mm 3,2 mm 2,6 mm 3,0 mm
Latența 3,0'' 5,0'' 3,0'' 3,0''
Timpul 
până la vârf 4,5'' 5,0'' 2,0'' 1,0''

Aici, curbele pneumografului sunt reproduse numai pentru pri‑
mele două propoziții, întrucât curbele celorlalte două au fost 
inutilizabile.

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 1 Propoziția 2
Înainte 3,2 3,0 12,52 13,58
Creștere 3,16 2,99 12,16 12,1
Descreștere 2,5 2,48 13,0 12,22

Cea de‑a doua curbă a repausului este regulată în toate cazurile.

Alcoolismul cronic
În acest grup există trei cazuri de alcoolici cronici, dar fără 

simptome de tulburare mintală. Sunt reproduse doar mărimile 

1268

1269

1270

1271



XIV. Alte cercetări despre fenomenul galvanic, despre penumografe și...

707

galvanometrice. Subiecții reacționează destul de repede la toți sti‑
mulii, iar majoritatea mai intens decât subiecții normali.

Prima perioadă de repaus n‑a avut niciun rezultat.
Partea a II‑a (greutatea care cade) a generat o deviație de 23,3 

mm, mai mare decât în oricare dintre grupuri.
Partea a III‑a (rostire spontană) a produs o deviație de 18,6 mm.
Partea a IV‑a (trei stimuli fizici: greutate, șuierat și imagine) a 

generat următoarele deviații: greutate 24 mm, șuierat 24 mm, ima‑
gine 28 mm. Aceste reacții sunt mai puternice decât în cazul subiec‑
ților normali. Raportul dintre reacții și diverși stimuli este aproape 
identic în toate aceste cazuri și în cele ale subiecților normali: 
reacțiile la imagine sunt cele mai puternice, iar cele la greutate și 
șuierat sunt aproximativ aceleași.

Partea a V‑a (cele patru propoziții) a produs reacții care au fost 
în general mai puternice decât în cazurile normale. Ele s‑au cifrat 
pentru propoziția 1 la 8,6 mm, pentru propoziția 2 la 2,16 mm, 
pentru propoziția 3 la 20 mm și pentru propoziția 4 la 14 mm.

Psihoza alcoolică
Am avut 3 cazuri de psihoză alcoolică; ele sunt comparabile cu 

ultimul grup. În acest grup, toate reacțiile sunt mai slabe decât în 
cazurile în care demența este absentă, iar reacțiile mai slabe la 
stimulii psihologici sunt deosebit de surprinzătoare.

Greutatea a provocat o deviație de 9,06 mm, în comparație cu 
23,3 mm pentru ultimul grup.

Rostirea spontană a produs o reacție de 6,8 mm.
Reacțiile la cei trei stimuli fizici au adus o deviație de numai 7,6 

mm, în comparație cu greutatea, cu o deviație de 16 mm, și șuieratul, 
cu una de 13 mm. Reacțiile se află în raport direct proporțional cu 
caracterul fizic al stimulilor. Imaginea, care în cazurile normale a 
generat cel mai mare număr de asociații și cele mai puternice afecte, 
a produs aici cele mai puține asociații și cele mai slabe reacții.

Reducerea reacțiilor la stimulii psihici se vădește din nou în cazul 
propozițiilor, unde reacțiile sunt de asemenea slabe.
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Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
3,3 mm 1,3 mm 5,6 mm 2,5 mm

Aici, reducerea este mult mai mare decât în cazul oricărui alt grup.

Paralizie generală
Au fost investigate nouă cazuri de paralizie generală. Două se 

aflau în stare euforică, iar unul în faza de remisiune. Celelalte șase 
cazuri erau în stare de demență și apatie și manifestau cu greu vreo 
reacție la diverși stimuli.

Perioada de repaus n‑a avut absolut niciun rezultat în cazurile de 
demență; în celelalte cazuri s‑au putut vedea câteva iregularități.

Partea a II‑a (greutatea care cade) a trezit reacții puternice în cele 
două cazuri de euforie și în cazul de remisiune, dar nicio reacție în 
cazurile mai grave. 

Înălțimea 21,1 mm
Latența 2,2''
Timpul până la vârf 6,6''

În aceste cazuri, mărimile pneumografice sunt aproximativ 
normale.

 Inspirații pe cm Înălțimea medie în mm
Înainte 3,25 8,7 
Creștere 3,1 7,2
Descreștere 3,4 9,6

Mărimile pneumografice pentru două cazuri fără reacții galva‑
nice se cifrează la:

 Inspirații pe cm Înălțimea medie în mm
Înainte de stimul 2,5 21,37 
După stimul 3,0 22,3
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Rostirea spontană n‑a putut fi experimentată.
Partea a IV‑a (trei stimuli fizici) a produs în cele trei cazuri urmă‑

toarele reacții: 

 Greutate Şuierat Imagine
Înălțimea 9,4 mm 25,8 mm 15,05 mm
Latența 2,5'' 2,3'' 2,6''
Timpul până la vârf 4,0'' 7,0'' 4,1''

Reacția medie înaltă la șuierat poate fi explicată prin reacția 
pacientului aflat în faza de remisiune, care s‑a cifrat la 70 mm.  
Se poate observa că în aceste cazuri greutatea a produs cea mai  
slabă reacție.

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Greutate Şuierat Imagine Greutate Şuierat Imagine
Înainte 3,0 3,0 3,65 5,5 5,5 7,9
Creștere 3,0 3,0 3,2 4,5 9,1 7,9
Descreștere 3,0 2,9 3,5 4,8 8,8 7,8

În cazul celor doi pacienți fără reacții galvanice, mărimile pneumo‑
grafice se cifrează la:

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Greutate Şuierat Imagine Greutate Şuierat Imagine
Înainte 2,0 3,0 2,0 20,5 20,45 18,5
După 2,0 2,5 2,0 21,12 20,50 19,0

Partea a V‑a. Sunt reproduse rezultatele pentru cele trei pro po‑
ziții. La acești stimuli au reacționat patru subiecți.

 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3
Înălțimea 16 mm 9,58 mm 18,0 mm
Latența 4'' 2,5'' 1,5''
Timpul până la vârf 5'' 4,7'' 5,5''
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Aceste reacții sunt aproape identice cu cele ale subiecților nor‑
mali. Pentru aceste cazuri, mărimile pneumografice se cifrează la:

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
Înainte 3,5 3,0 3,0 7,4 7,1 10,3
Creștere 4,0 3,3 3,3 10,0 8,6 9,0
Descreștere 4,0 4,6 4,5 11,0 8,1 9,2

Mărimile pneumografice ale celor două cazuri fără reacții gal‑
vanice sunt următoarele:

 Inspirații pe cm  Înălțimea medie în mm
 Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 1 Propoziția 2
Înainte 2,75 3,0 20,75 20,40
După 2,75 2,75 21,30 21,50

Pareticii aflați în stare euforică și în stadiu de remisiune, fără o 
demență pronunțată, reacționează bine la diverși stimuli. Ei mani‑
festă un viu interes pentru experiment, ceea ce ar putea explica 
valoarea destul de mare a reacției galvanice. Pareticii profund tul‑
burați nu au reacții la stimulii simpli și corespund celorlalte cazuri 
de demență.

Dementia senilis
Au fost 11 cazuri de dementia senilis. Majoritatea lor n‑a reacțio‑

nat la stimuli. În câteva situații, nici măcar înțepătura cu acul n‑a 
produs o oscilație galvanică.

Greutatea a generat reacții în trei cazuri. Deviația medie pentru 
aceste trei cazuri s‑a cifrat la 5 mm.

Rostirea spontană (partea a III‑a) n‑a putut fi experimentată din 
cauza demenței.

Cei trei stimuli (partea a IV‑a) au avut ca rezultat mărimi mai 
mici decât în cazul tuturor celorlalte boli. Greutatea a generat o de‑
viație medie de 1 mm, șuieratul de 1,8 mm și imaginea de 4 mm. 
Reacția relativ puternică la imagine este interesantă.
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Stimulii psihici, propozițiile (partea a V‑a), au trezit foarte puține 
reacții.

Propoziția 1 Propoziția 2 Propoziția 3 Propoziția 4
0,6 mm 0,6 mm 0,2 mm 0,8 mm

Tabelul următor oferă o imagine de ansamblu asupra mărimilor 
galvanice în mm, înregistrate la toți subiecții.

Acest tabel arată că în fiecare caz, stimulii psihici provoacă o 
oscilație galvanică mai redusă decât stimulii fizici; totuși, în cazurile 
în care există un declin psihic pronunțat, reducerea este mai mare 
decât în celelalte cazuri.
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Propoziții

1 2 3 4
Normal 20,6 17,9 17,94 18,2 19,72 14,62 14,48 19,42 11,12
Epilepsie 7,5 14,66 26,6 23,6 15,4 13,4 7,8 4,5 4,5
Catatonie 6,8 – 6,3 2,4 3,9 2,01 2,3 2,6 1,9 
Hebefrenie 5,0 2,6 6,8 3,5 4,4 2,6 1,3 3,8 4,2
Dementia 
paranoides

4,8 4,6 5,8 5,4 7,0 5,2 3,2 2,6 3,0

Alcoolism cronic 23,3 18,6 24,0 24,0 28,0 8,6 16,0 20,0 14,0
Demență alcoolică 9,06 6,8 16,0 13,0 7,6 3,3 1,3 5,6 2,5
Paralizie generală:
Euforie și remisiune  21,1 – 9,4  25,8 15,05  16,0  9,58  18,0 –
Paralizie generală:
Demență – – – – – – – – –
Dementia senilis  5,0 –  1,0 1,8 4,0 0,6  0,6  0,2  0,8

Intensitatea reacției pare să depindă, parțial, de atenția cu care 
subiectul întâmpină experimentul. În cazurile de dementia praecox, 
unde complexele interne domină afectivitatea și atenția, reacțiile 
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sunt slabe; în cazul alcoolismului și al paraliziei generale asociate cu 
euforia, unde irascibilitatea este foarte mare, reacțiile sunt aproape 
nule. În cazul demenței senile, dacă boala a fost foarte pronunțată, 
nici înțepătura unui ac n‑a putut produce vreo reacție.

În aceste cazuri, mărimile pneumografice sunt aproape aceleași 
ca în cazurile normale. În mod evident nu există reguli în privința 
numărului, dar amplitudinea scade de obicei, în vreme ce fenomenul 
galvanic persistă.

Faptul că oscilația galvanometrului nu este provocată de factorul 
fizic din stimul, ci de cel psihologic7, reiese din următoarele situații:

Cea mai puternică reacție este atunci când stimulul este de așa 
natură încât generează un mare număr de asociații, ca de exemplu, 
imaginea.

Un stimul care generează îndoială și consternare, așa cum se 
întâmplă, de pildă, atunci când el constă dintr‑un simplu cuvânt, 
este însoțit de o oscilație clară a galvanometrului.

În cazuri de demență, unde există puține asociații, reacțiile sunt 
proporțional mai slabe.

Intensitatea fizică a stimulului nu se află într‑un raport regulat 
cu intensitatea reacției galvanice.

Intensitatea reacției se modifică exclusiv în funcție de constelațiile 
psihice. Acest lucru se vede foarte limpede din exemplul unui om 
normal, la care un șuierat obișnuit generează doar o reacție slabă, în 
timp ce semnalul sonor care aducea cu fluieratul specific unei gru‑
pări căreia îi aparținuse subiectul pe când era elev i‑a provocat aces‑
tuia o oscilație puternică.

Dacă atenția nu a fost îndreptată către stimul, reacția este slabă 
sau egală cu zero. De aceea, nu avem reacții în cazurile în care con‑
centrarea are de suferit în mod considerabil. Acest lucru poate fi 
demonstrat când îi cerem subiectului să numere sau să tragă linii pe 
o coală de hârtie în ritmul unui metronom. Atunci, reacțiile sunt 
aproape nule.

7 Binswanger, Über das Verhalten des psychogalvanischen Phänomens beim 
Assoziationsexperiment. 
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REZUMAT

Din experimentele de mai sus conchidem:
1. Reacția galvanică este dependentă de atenția acordată stimu‑

lului, precum și de capacitatea de a‑l asocia pe acesta cu evenimente 
anterioare. Această asociere poate fi conștientă, însă de obicei este 
inconștientă.8

2. În cadrul experimentelor noastre, galvanometrul a avut, de 
regulă, oscilații mai mari la stimulii fizici decât la cei psihici. Acest 
fenomen se poate explica prin faptul că stimulii fizici s‑au produs 
înaintea celor psihologici, deoarece primii stimuli generează aproape 
întotdeauna reacții mai puternice decât cei ulteriori.

3. În timp ce reacțiile normale diferă foarte mult de la un individ 
la altul, ele sunt totuși aproape întotdeauna mai puternice decât cele 
patologice.

4. În cazul depresiei și al stuporului, reacțiile galvanice sunt slabe, 
fiindcă atenția e insuficientă, iar capacitatea asociativă este inhibată.

5. În cazul alcoolismului și în stadiul euforic al paraliziei generale, 
reacțiile sunt puternice din cauza irascibilității sporite.

6. În cazul demenței, reacțiile sunt practic egale cu zero din pri‑
cina absenței asociațiilor.

7. Reacțiile relevă mari deosebiri individuale, iar în anumite li‑
mite, destul de extinse, sunt complet independente de rezistența 
fizică inițială.

Măsurările pneumografice pot fi rezumate după cum urmează:
1. Numărul mișcărilor de inspirație diferă de la un individ la altul 

și nu pot fi stabilite reguli generale.
2. Amplitudinea mișcărilor de inspirație scade în general, în timp 

ce curba galvanometrului crește.
3. Această diminuare a amplitudinii nu se află totuși în legă‑

tură cu înălțimea curbei galvanometrului, ci e supusă unor variații 
individuale.

8 [Inițial: subconștientă]
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4. În cazurile de demență, unde nu există reacție galvanică, modi‑
ficările respirației, deși apar, sunt totuși foarte slabe.
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XV. 
DATE STATISTICE  

DESPRE RECRUTARE*

Astă‑toamnă, în calitate de membru al unei comisii medicale de 
examinare, am avut ocazia să fac câteva observații care ar putea trezi 
interesul unor colegi, impulsionându‑i spre cercetări similare.

Recrutarea la care am asistat a avut loc în Lucerna și în împre‑
jurimi. Prima zi de recrutare a adus în mod surprinzător mult mate‑
rial uman de slabă calitate. Pe mine, cel puțin, m‑a surprins; mai ales 
că luam parte pentru prima dată la o recrutare. Dacă îmi amintesc 
bine, nici măcar jumătate din efectivul trupei nu era aptă. Dar mai 
târziu a fost și mai rău. Există locuri unde nici măcar 30% nu sunt 
apți; aici trebuie relevat faptul că acestea nu sunt localități industriale, 
ci sate cu țărani din zone bogate și fertile. Impresia după prima zi de 
recrutare și mai cu seamă faptul că au venit la examinare foarte multe 
persoane de proastă calitate psihică m‑au determinat să recalculez 
câți imbecili învederați se găseau în trupă. Întrucât frecvent se consi‑
deră că judecata psihiatrului este prea aspră în privința diagnosticului 
de „debilitate mintală“, am numărat nu mai acele cazuri care, fără 
doar și poate, îi săreau în ochi drept „tâmpiți“ până și unui profan în 
materie de psihiatrie. Atunci am lăsat deo parte destule cazuri care, 
deși mie mi‑au dat după un scurt examen1 cer titu dinea că este vor‑
ba despre debilitate mintală, totuși pentru un profan nu erau deloc 

* [Apărut în CorrespondenzBlatt für Schweizer Ärzte, XXXVI/4 (Basel, 15 febr. 
1906), pp. 129–130. — Jung a fost ofițer sanitar din 1901 până în 1930.]

1 Aici trebuie să avem în vedere că formalitățile recrutării creează pentru mulți 
oameni o situație neobișnuită, astfel încât ei ajung într‑o stare de confuzie 
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evidente sub aspectul imbecilității. Materialul examinat se cifrează 
la 506 bărbați; dintre aceștia, 47 erau în mod vădit imbecili, așadar 
nu mai puțin de 9,2%! Din oraș s‑au prezentat 211 bărbați; dintre  
ei, 5,6% erau imbecili. De la țară au venit 232 bărbați2, 13% din ei 
fiind imbecili. Cea mai mare deosebire dintre oraș și sat ar putea fi 
explicată prin faptul că în orașe se adună de preferință inteligenții și 
întreprinzătorii, în vreme ce la țară rămân cei lipsiți de inteligență și 
apatici. Poate că diferența dintre oraș și sat nu reprezintă altceva 
decât un simptom al migrației actuale spre oraș. Imbecilitatea din cazu‑
rile mele a fost atât de clară încât o expertiză psihiatrică ar admite 
lipsa de discernământ într‑un caz de delict. Dacă s‑ar confirma peste 
tot cifrele mele, cam 9% din tinerii elvețieni ar fi lipsiți de discer‑
nământ. Este o cifră înspăimântător de mare, care aruncă o lumină 
stranie asupra nivelului de inteligență al poporului nostru, în special 
al populației rurale. Cifrele și mai ridicate ale inaptitudinii fizice ne 
determină să ne întrebăm dacă o astfel de proastă calitate a existat 
oare dintotdeauna sau dacă aici este vorba despre o degenerare.  
În orice caz, această problemă legată de recrutare ar merita să fie 
cercetată dintr‑o mulțime de motive teoretice și economice.

Totodată ar trebui să avem în vedere însă împrejurarea că tocmai 
în zona de recrutare despre care relatez va fi existând la țărani obi‑
ceiul specific de a preda tot laptele la brânzării, dar de a‑și hrăni 
copiii cu cafea și rachiu. (O situație asemănătoare este cunoscută și 
în cantonul Berna.)

La controlul medical al încorporaților care s‑au prezentat la 
comisie din cauza unei deficiențe, m‑a frapat numărul mare de 
alcoolici. Pentru a evita neînțelegerile, am socotit doar cazurile care 
li s‑au impus și colegilor mei drept cazuri de alcoolism indubitabil. 
Deci am luat drept alcoolici cronici numai cazurile trădate de tre‑
mor, de simptome cardiace și hepatice și, eventual, de indicii 
polinevritice. Materialul meu se cifrează la 78 de bărbați, aproape 

persistentă (așa‑numita „stupiditate emoțională“), care îi face să pară mult mai 
proști decât sunt în realitate.

2 Ceilalți au venit din populația semiurbană din Kriens și, de aceea, i‑am lăsat la 
o parte.
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toți între 20 și 30 de ani. Dintre aceștia, 10 bărbați, așadar 12,9%, au 
trebuit lăsați la vatră ca inapți pentru serviciul militar, din cauza 
alcoolismului cronic. Această cifră însă nu este comunicată în nicio 
statistică oficială, întrucât cei eliberați nu sunt înregistrați ca 
alcoolici, ci în rubrica mai decentă a bolilor alcoolice secundare, 
bunăoară, la dilatarea sau hipertrofia inimii, la gastrită cronică, la 
nefrită cronică etc. Astfel, alcoolicii sunt tratați cu o serie de mena‑
jamente, rezultate adesea din lăudabile considerente personale, dar 
care nu conduc în ultimă instanță decât la o mușamalizare extrem 
de păguboasă a realității potrivit căreia din cauza alcoolului, poten‑
țialul nostru militar este privat anual de un număr disproporționat 
de oameni viguroși. Dar ceea ce agravează în mod deosebit situația 
este împrejurarea că aici nu este vorba despre contingentele mai 
vechi, ci despre vârsta cea mai robustă. Cum vor arăta oare con‑
tingentele de rezerviști, când primul contingent vădește deja ase‑
menea cifre!
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XVI. 
NOI ASPECTE DE PSIHOLOGIE 

JUDICIARĂ* 
 

O contribuție la metoda diagnosticului 
psihologic al „stării de fapt“1

Un experiment foarte simplu, care își ia drept sarcină să pună un 
individ în situația de a reacționa la un cuvânt‑stimul dat cu primul 
* [Traducerea lucrării „Le nuove vedute della psicologia criminale; contributo al 

metodo della «Diagnosi della conoscenza del fatto» (Tatbestandsdiagnose)“ în: 
Rivista di psicologia applicata IV/4 (Bologna, iulie–august 1908), pp. 285–304. 
Articolul, redactat în limba italiană, a fost tradus de L. Baroncini dintr‑un 
ma nuscris german care este de negăsit. O parte a articolului a fost inclusă în pre‑
le gerea „Metoda asociațiilor“, ținută de Jung în 1909 la Clark University; vezi 
supra nota de subsol de la paragr. 957 și infra nota editorului de la paragr. 1331]

1 [Nota editorului, în limba italiană, pare să aparțină editorului menționatei 
Rivista, G. Cesare Ferrari, directorul Spitalului provincial de boli nervoase din 
Imola: „«Tatbestandsdiagnose» este una dintre acele expresii fără semnificație, 
cel puțin pentru noi, pe care doar germanii le pot plăsmui. Obiectul la care se 
referă această expresie inadecvată este totuși atât de important, încât trebuie să 
încercăm să găsim un termen definitoriu pentru el. — Nu este pentru prima 
dată când apare această dificultate; printre altele, au fost propuse expresii 
precum «asociații cu scopul stabilirii unui diagnostic», «autoacuzarea invo‑
luntară prin asociații», «diagnosticul complexelor de reprezentări». Fiecare 
dintre acestea este totuși contestabilă. — Baroncini, care a transpus în italiană 
lucrarea originală a lui Jung, se străduiește să rămână fidel modului de expri‑
mare din textul german. El propune însă înlocuirea acestei expresii cu «diagnos‑
ticul psihologic probator» (diagnosi della conoscenza del fatto), un substitut logic, 
care are dezavantajul că necesită două pagini de interpretare. În lipsa unei ex pre‑
sii mai potrivite, preluăm această formulare, în speranța că totuși organizatorii 
Congresului de psihologie de la Geneva vor găsi, poate, o soluție mai bună.“]
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cuvânt optim care‑i vine în minte, a devenit punctul de plecare pen‑
tru o lungă serie de probleme psihologice, care îi interesează nu 
numai pe psihologi, ci și pe juriști și pe psihiatri.

Nu intenționez să ofer aici o imagine de ansamblu asupra tuturor 
experimentelor asociațiilor; aș face trimitere doar la una dintre posi‑
bilitățile de aplicare a acestui experiment, ce ar putea fi de interes 
pentru reprezentanții psihologiei aplicate și ai criminologiei. Este 
vorba despre așa‑numitul diagnostic al „stării de fapt“, adică diagnos‑
ticul psihologic al infracțiunii.2 Această expresie este pretențioasă; în 
practică, adepții metodei se mulțumesc cu rezultate mai modeste 
decât diagnosticul infailibil al unei infracțiuni. În ciuda acestei 
rezerve, există unii, iar ei nu sunt puțini, care contestă orice valoare 
a aplicabilității practice a experimentului și susțin că acesta este lipsit 
de interes; totuși, așa cum se întâmplă prea des, această exagerare nu 
arată decât cum cădem dintr‑o extremă în alta. Pe de o parte, cei care 
activează în acest domeniu nu îndrăznesc să spere că ar putea 
dezvolta o metodă psihologică de natură să le permită să stabilească 
un diagnostic cert după numai câteva anchete preliminare. Și totuși 
medicina dispune de un număr considerabil de astfel de metode care 
s‑au putut impune abia după lupte obositoare. În domeniul psiho‑
logiei, progresul nu se obține mai ușor. Pe de altă parte, este necesar 
să cunoaștem ca atare opoziția neserioasă, care se bizuie pe prima 
nereușită a metodei; unii, ca Heilbronner, neagă faptul că aplicarea 
experimentului ar avea vreo valoare. Astfel, opoziția se termină 
într‑un scepticism care nu‑și are originea în cunoașterea lucrurilor 
și într‑o critică serioasă, ci într‑o judecată regretabil de superficială.3

2 Pentru istoricul și descrierea tehnică a experimentului, cf. Diagnosticul psiho
logic al „stării de fapt“ [al șaselea studiu din acest volum]. — O bună descriere 
a experimentelor de laborator și a multor probleme metodice se găsește la 
Alfred Gross, Kriminalpsychologische Tatbestandsforschung (1907). — Utili‑
zarea experimentului asociațiilor în scopuri criminalistice a fost propusă pentru 
prima oară de Wertheimer și Klein (1904). — Pentru importanța generală a 
experimentului asociațiilor, v. Diagnostische Assoziationsstudien, vol. coordonat 
de mine în 1906.

3 Schnitzler, Disertație medicală, Utrecht, 1907 [Experimentelle Beiträge zur 
Tatbestandsdiagnostik (1909)].
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În prezent, problema diagnosticului „stării de fapt“ este de cea mai 
mare însemnătate pentru psihologi; pentru criminologi, ea este până 
acum numai de interes științific, deoarece suntem încă departe de 
utilizarea ei practică în instanță: acest lucru trebuie spus spre o cinstită 
și corectă apreciere a experimentelor despre care vrem să vorbim.

Tehnica este foarte simplă. Să luăm un exemplu: o geantă cu biju‑
terii — conținând o brățară de aur cu pietre albastre, o broșă cu 
dia mante, întruchipând un fluture, un inel în formă de șarpe și o altă 
broșă, reprezentând o șopârlă cu ochi de safir — a fost furată dintr‑un 
hotel. În afară de acestea, acolo se mai găseau un portofel verde, din 
piele — care conținea un cec emis de Banca Commerciale Italiana și 
trei bancnote de câte 50 de lire —, și o sticlă de Odol (apă de gură).

Portarul hotelului și alți doi angajați au fost suspectați de furt și 
reținuți. În afară de proprietarul hotelului, doar făptașul mai putea 
cunoaște conținutul genții. O asemenea situație se pretează foarte 
bine la experimentul asociațiilor. Iată câteva exemple de cuvinte 
alese în acest scop: aur, cincizeci, trei, brățară, albastru, bancă, şarpe, 
piatră, diamant, şopârlă, verde, piele, fluture, portofel, cec, bancnotă, 
Odol etc. Acestea au fost distribuite alături de un număr aproximativ 
dublu de cuvinte selectate din perspectiva celei mai neînsemnate 
relații posibile cu infracțiunea săvârșită („starea de fapt“). Asta fiind‑
că am căutat să demonstrăm modul în care cuvintele extrase dintr‑o 
„stare de fapt“ ce e cunoscută în cele mai mici amănunte nu mai de 
făptaș au efect asupra oamenilor care se supun experimentului.

Cum „acționează“ deci la modul general vorbind, cuvin tele‑sti‑
mul?

Se înțelege de la sine că subiectul trebuie să fie de acord cu ex‑
perimentul și să urmeze instrucțiunile. Firește, fără colaborarea lui, 
nu putem obține absolut nimic. Indicația pe care o dăm, de obicei, 
este aceasta: „Trebuie să spuneți, cât mai repede posibil, primul cu‑
vânt care vă vine în minte când auziți cuvântul‑stimul“. Se poate ca 
subiectul să ne păcălească, nepronunțând primul cuvânt care îi vine 
în gând; dar pentru a descoperi înșelăciunea, măsurăm cu crono‑
metrul timpul de reacție. Faptul că subiectul nu rostește primul cu‑
vânt ce‑i trece prin minte echivalează cu respingerea acestuia, iar 
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subiectul trebuie să caute altul; or, asta necesită un anumit timp, care 
e măsurabil. Un timp de reacție lung n‑ar trebui totuși să‑l inducă în 
eroare pe experimentator. Subiectul ar putea să‑și dea toată silința  
să prelungească aproximativ la fel de mult ceilalți timpi de reacție, 
fie că este vorba despre cuvinte critice, fie despre cuvinte lipsite de  
o semnificație aparte. Însă, de regulă, această înșelătorie este ușor de 
recunoscut, întrucât se știe că timpul de reacție se cifrează la oamenii 
instruiți cam la 1,5 secunde, iar la cei neinstruiți la 2,0 secunde;  
pe de altă parte, când subiectul influențează intenționat timpii de reac‑
ție, aceștia sunt prelungiți, de regulă, în mod neverosimil, fiind că 
trecerea timpului e greu de apreciat în mod conștient. Făcând abstrac‑
ție de eventualele încercări de inducere în eroare, orice alt efect al 
cuvântului‑stimul critic este rezultatul unei perturbări a aten ției. Aceas‑
tă perturbare este generată de faptul că respectivul cu vânt‑stimul 
critic recheamă în conștiință un conținut cu un puternic accent afec‑
tiv; acesta atrage atenția și o captează pentru o clipă, ceea ce înceti‑
nește reacția, dacă subiectul n‑are imediat la îndemână un cuvânt 
familiar. Metoda reproducerii asociative4 ne permite să relie făm 
plastic un alt fapt, și anume că reacțiile la cuvintele critice (adică la 
cuvintele care reanimă conținuturi ale conștiinței cu un puternic 
accent afectiv) sunt uitate mai ușor decât reacțiile la cuvintele lipsite 
de o semnificație deosebită. De asemenea, sunt uitate deseori reac‑
țiile care urmează imediat după reacțiile critice (perseverația per‑
turbării atenției). Nu s‑a cercetat încă îndeajuns de ce ele sunt uitate 
cu atâta ușurință; și nici n‑aș dori să intru în speculații teore tice pe 
această temă.

Se întâmplă frecvent ca subiectul să‑și piardă cumpătul din pri‑
cina unui cuvânt‑stimul critic. Acesta este un alt factor pertur bator, 
care se răsfrânge mai întâi asupra timpului de reacție, apoi asupra 
formei verbale a reacției înseși: subiectul are impresia că n‑a auzit 

4 Prin metoda reproducerii asociative se adună mai întâi un număr mare de aso‑
ciații, apoi subiectul este invitat să repete cuvintele cu care a reacționat la di ver‑
sele cuvinte‑stimul. Atunci se constată că sunt uitate cu ușurință în special 
asociațiile care indică niște complexe. Cf. „Despre perturbările de reproducere 
în experimentul asociațiilor“ [al nouălea studiu din acest volum].
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bine sau chiar a înțeles greșit, și atunci repetă mecanic cuvântul‑sti‑
mul. Descumpănit fiind, el nu poate găsi un cuvânt lipsit de o sem‑
nificație aparte, iar atunci îl înlocuiește printr‑o expresie (ceea ce  
e contra regulilor); pe urmă, în timp ce pronunță acea expresie, se 
încurcă. În astfel de scurte momente, care sunt de mare importanță, 
subiectul face multe erori care‑l trădează, așa cum comitem cu toții 
greșeli, din aceleași motive, în existența noastră cotidiană, deși, de 
regulă, nu suntem conștienți de ele. Într‑un caz, un student care lua 
parte la experiment și care, de obicei, avea un control foarte bun asu‑
pra sa s‑a trădat făcând la fiecare cuvânt critic un anumit gest mă‑
runt, pe care l‑a omis ori de câte ori cuvântul nu avea pentru el vreo 
semnificație deosebită.

Am numit „caracteristici ale complexului“ toți acești mici factori 
perturbatori ce survin în cursul experimentului; aceasta înseamnă 
că ei constituie indicii care trimit la influența unui complex de repre‑
zentări cu un accent afectiv deosebit.5 Vorbim despre următoarele 
caracteristici ale complexului:

1. Timp de reacție prelungit6, în condiții de reacție critică sau în 
reacția imediat următoare.

2. Reacție cu unul sau mai multe cuvinte, deși, potrivit instrucțiu‑
nilor, subiectul reacționează, de obicei, doar cu un singur cuvânt.

3. Repetarea cuvântului‑stimul.
4. Cuvântul‑stimul (în special cel alăturat cuvântului critic) este 

înțeles greșit.
5. Absența reacției (când subiectul nu știe cum trebuie să 

reacționeze).
6. Lapsus linguae la rostirea cuvântului‑stimul.
7. Traducerea cuvântului‑stimul sau a reacției într‑o limbă străină.
8. Reacția sub forma unei expresii neobișnuite.
9. Reacția are un conținut bizar sau poate fi chiar lipsită de sens.

5 O clasificare a caracteristicilor complexului poate fi găsită mai sus [în al nouălea 
studiu din acest volum].

6 Vezi „Despre comportamentul timpilor de reacție...“ [al treilea studiu din acest 
volum]. Numesc „prelungiți“ acei timpi de reacție care depășesc media proba‑
bilă a tuturor timpilor de reacție constatați în timpul experimentului.
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10. Perseverația cuvântului‑reacție, în ceea ce privește conținutul 
și forma.

11. Intercalarea unui „da“ sau a unor interjecții înaintea cuvân‑
tului‑reacție sau după acesta.

Caracteristicile 8, 9 și 10 sunt cam arbitrare și, drept urmare, pot 
fi neglijate într‑o evaluare exactă.

S‑ar putea obiecta că aceste abateri nu pot fi explicate în mod cert 
prin perturbări psihice pricinuite de reprezentări cu un accent 
afectiv aparte (complexe). În realitate, ele nu se manifestă când ini‑
țiem experimentul asociațiilor cu scopul anume de a diagnostica 
„starea de fapt“, dar devin foarte clare în condițiile unei cercetări 
analitice exacte a experimentului, fără scopul de a stabili un diag‑
nostic. Aceste constatări sunt susținute categoric de măsurarea osci‑
lațiilor rezistenței corpului uman în fața curentului galvanic în cursul 
experimentului asociațiilor.7

Presupunând deci că aceste abateri sunt provocate de niște cu‑
vinte‑stimul critice, suntem îndreptățiți să recunoaștem că avem 
de‑a face cu un factor perturbator intern, altfel spus, cu o reprezen‑
tare ce are un puternic accent afectiv. Așadar, când aceste abateri 
apar la un subiect mai ales în legătură cu niște reacții critice — ca 
răspuns la cuvintele‑stimul ce‑și au originea în situația curentă —, 
putem admite cu certitudine că în cazul cuvântului care îl influen‑
țează pe subiect acționează un complex ce se referă la împrejurări 
concrete. Complexul respectiv poate conține pur și simplu cunoș‑
tințele generale ale subiectului privitoare la un anumit delict; dacă 
acele cuvinte‑stimul s‑ar referi la acest delict, atunci la fiecare dintre 
ele se va răspunde inevitabil cu o anumită emoție. Dar se mai poate 
vădi că acel complex perturbator trimite la sentimentele de vinovăție 
ale subiectului.

Firește, un suspect fără vină, ca și un vinovat, va manifesta o 
anumită emoție când reacționează la cuvintele‑stimul critice. Încă 
nu știm dacă această emoție poate exercita aceeași influență neli‑
niștitoare asupra fiecăruia dintre ei sau dacă reacția nevinovatului se 
7 Cf. în special cercetările lui Bingswanger, Über das Verhalten des psycho

logischen Phänomens beim Assoziationsexperiment.
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poate deosebi calitativ de cea a vinovatului; numai experiențe ulte‑
rioare pot rezolva această problemă.

În cazul delictului nostru ipotetic, doar partea vinovată cunoaște 
amănuntele, în vreme ce suspecții nevinovați de‑abia cunosc lucrurile 
în mare. Din experiment reiese că toate cuvintele‑stimul critice 
exercită un efect perturbator asupra portarului, în timp ce în cazul 
celorlalți doi angajați reacțiile critice sunt absolut normale. De aici 
putem deduce că, după toate probabilitățile, bănuiala trebuie să cadă 
asupra portarului, iar vina sa pare stabilită; în afară de asta, caracte‑
risticile complexului pot fi recunoscute în mod tipic cu ajutorul 
acelor cuvinte‑stimul a căror semnificație nu poate fi nicidecum 
cunoscută de cei nevinovați.

Nu avem dovada absolută a vinovăției, dar este clar că, în astfel de 
cazuri, experimentul poate oferi indicii prețioase pentru investigații 
ulterioare. Acest lucru este valabil în special când există un număr 
mare de suspecți, iar elementele de suspiciune față de unii dintre ei 
nu sunt fundamentate solid; într‑un asemenea caz, cu ajutorul expe‑
rimentului vom reuși, eventual, să‑i depistăm pe cei asupra cărora 
planează o suspiciune mai puternică. Trebuie să repetăm totuși că 
rezultatele experimentului nu ne pot furniza o dovadă absolută a 
vinovăției, ci, în cel mai bun caz, doar o completare prețioasă a pro‑
belor circumstanțiale (indirecte). Dacă avem de‑a face cu un singur 
suspect și nu există fapte cu care am putea confrunta persoana 
respectivă, rezultatele sunt, neîndoielnic, extrem de nesigure.

În urmă cu vreo doi ani am publicat un studiu din practica mea, 
despre un caz în care un hoț și‑a mărturisit vina în urma unor ele‑
mente probatorii solide, scoase la lumină prin experimentul asocia‑
țiilor.8 De curând am avut de‑a face cu un alt caz de furt, care, din 
punct de vedere pur tehnic, se preta foarte bine la experiment; ca și 
în primul caz, acesta s‑a confirmat fără rezerve.9

8 Diagnosticul psihologic al „stării de fapt“ [al șaselea studiu din acest volum].
9 [Relatarea asupra acestui caz a fost lăsată la o parte aici, fiind reprodusă supra 

în cap. „Metoda asociațiilor“, paragr. 957–982. Articolul de față conține totuși, 
în continuare, o analiză ulterioară a acestui caz.]
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Critica şi analiza calitativă

Cu privire la aceste rezultate, cititorul care nu dispune de cunoaș‑
terea temeinică a metodei trebuie să‑și pună următoarea întrebare: 
oare n‑ar fi posibil ca unul dintre cei trei suspecți care n‑au constituit 
obiectul acestei investigații să prezinte la o examinare mai atentă un 
număr și mai mare de simptome ale vinovăției? Firește, acest lucru 
e posibil a priori, însă în practică începem întotdeauna cu persoana 
la care trimit cele mai clare indicii; în cazul nostru, aceasta a fost în 
mod categoric sora A. Din această argumentație rezultă clar concep‑
ția mea despre experiment: în primul rând, el nu trebuia să ne arate 
decât care dintre subiecți prezintă numărul maxim de perturbații ale 
complexului. Apoi, avem suspectul care pare a fi cel mai perturbat 
fie pentru că el este realmente făptașul, fie din teama că va fi consi‑
derat vinovat. Sora B a fost foarte agitată în timpul experi mentu‑
lui, ceea ce mi‑a creat o părere proastă despre ea, deși nu prezenta 
simptome evidente ale unui complex de vinovăție. Sora C a fost 
relativ liniștită, deși caracteristicile complexului au fost mai nume‑
roase la ea. Această discrepanță trebuie examinată mai îndeaproape. 
De ce nevinovații prezintă de obicei simptome ale unui complex de 
vinovăție? Răspunsul la această întrebare este ușor de găsit. Sora B 
cunoștea toate amănuntele cazului, iar în cursul experimentului, 
sora C și‑a făcut o impresie în ceea ce privește importanța acestuia. 
De aceea, este ușor de înțeles de ce cuvinte precum furt, a fura și 
poliție au trezit în amândouă sentimente neplăcute, ce au produs,  
la rândul lor, perturbarea caracteristică a experimentului. Așa ne 
explicăm de ce până și nevinovații pot vădi un număr însemnat de 
simptome ale complexului de vinovăție. Ceea ce îi deosebește de vino‑
vați nu sunt diferențele calitative (cel puțin din câte știm în acest 
moment), ci mai ales cele cantitative.

Totuși, este surprinzător că sora B, care avea informații precise în 
legătură cu circumstanțele furtului și era în mod evident foarte tul‑
burată emoțional, a prezentat mai puține simptome ale unui com plex 
de vinovăție decât sora C, care era mai liniștită. Numai psihanaliza, 
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aplicată la fiecare asociație în parte, poate arunca o lumină asupra 
acestei chestiuni.

La sora C, cuvintele ceas, lanț, argint au provocat evidente pertur‑
bații ale complexului; or, printr‑o întâmplare nefericită, atât ceasul, 
cât și lanțul fuseseră stricate cu câteva zile mai înainte. Cuvântul  
a ascunde are de asemenea un efect neliniștitor; puțin mai devreme, 
sora C luase cu ea cina și o ascunsese, ceea ce era strict interzis în 
spital. A se teme, a descoperi, nevinovat, suspect, a minți sunt, toate, 
cuvinte care stârnesc neliniștea: se știa că din neglijență rătăcise sau 
pierduse haina unui pacient. În cursul experimentului și‑a amintit 
brusc că acest incident a fost investigat, fiindcă până atunci nu se 
descoperise nimic în legătură cu el; iar acesta a fost motivul pentru 
care au apărut simptomele unui complex de vinovăție, ca răspuns la 
aceste cuvinte.

Interferența altor complexe individuale a periclitat serios rezul‑
tatele cercetării, dar acest lucru era inevitabil. Una dintre puținele 
contramăsuri care au putut fi luate a fost aceea că am folosit o serie 
lungă de cuvinte‑stimul (100–200), cât mai multe dintre ele refe‑
rindu‑se la amănunte specifice ale cazului sau aparținând unor 
categorii similare, pentru că în caz contrar apar perturbații din cauza 
risipei de efort intelectual. A priori am considera că foarte potrivite 
sunt cuvintele aparent lipsite de o semnificație specială și care au to‑
tuși o semnificație aparte în ceea ce privește cazul (așa‑numita „sub‑
stituire“, pentru a folosi termenul freudian adecvat10).

Să încercăm deci să evaluăm semnificația cuvintelor care au legă‑
tură directă cu cazul, comparându‑le cu cele care conțin doar o refe‑
rire generală la furt.

Mai întâi trebuie să recalculăm media probabilă a timpilor de reac‑
ție; vom reduce totuși valorile lui B și C ca și cum timpii de reacție ai 
acestor subiecți ar releva aceeași medie generală probabilă ca și A (11,0).

10 Freud, Tatbestandsdiagnostik und Psychanalyse (1906). [Într‑o scrisoare către 
Jung din 1 ianuarie 1907, Freud utilizează cuvântul „substituire“ (Wechsel) exact 
în acest sens. Este posibil ca Jung să‑și fi amintit de termenul folosit din această 
scrisoare, dar să fi trimis în mod eronat la articolul din 1906. Vezi Sigmund 
Freud/C.G. Jung, Corespondența Freud–Jung (Ed. Trei, București, 2015), p. 24.]
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Media probabilă a timpilor de reacție 
(redusă la nivelul mediei probabile a vinovatei)

 A B C
Cuvinte‑stimul particulare 15 15,1 12,2
Cuvinte‑stimul generale 18 11,0 14,6

După cum se vede, cuvintele‑stimul generale exercită o influență 
foarte puternică asupra surorii vinovate A. Cuvintele‑stimul parti‑
culare au același efect asupra vinovatei A și asupra nevinovatei B, dar 
în cazul lui B, cuvintele‑stimul generale au avut un efect foarte redus. 
În acest caz a lipsit confirmarea așteptată.

Să investigăm acum aceeași problemă din perspectiva caracte‑
risticilor complexului.

Cifra medie a caracteristicilor complexului pe reacție

 A B C
Cuvinte‑stimul particulare 1,2 0,2 0,2
Cuvinte‑stimul generale 0,6 0,2 0,3

Aici avem, în principiu, o situație asemănătoare cu cea a timpilor 
de reacție, altfel spus, cuvintele‑stimul generale exercită [în cazul lui 
A și C]11 o influență mai puternică.

Să privim acum perturbările de reproducere din același unghi.

Reproduceri defectuoase

 A B C
Cuvinte‑stimul particulare 0,4 0,2 0,2
Cuvinte‑stimul generale 0,6 0,2 0,3

11 [Cuvintele puse între paranteze sunt adăugate de traducătorul englez.]
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Asta arată că valorile perturbărilor de reproducere pentru cuvin‑
tele‑stimul generale sunt mai mari [în cazul lui A și C].

Deocamdată nu putem aștepta mult de la cercetarea acelor de 
asociații care urmează imediat după asociațiile critice; acest lucru e 
motivat de faptul că nu știm când și în cazul căror indivizi sau al 
căror complexe o perseverație deosebit de puternică poate avea un 
efect perturbator asupra experimentului. Am putea presupune că 
per severația apare mai ales după emoții foarte intense, dar nu este 
deloc sigur că experimentul ar confirma această ipoteză. Dacă s‑ar 
dovedi corectă, am putea găsi astfel una dintre cauzele perturbației, 
aflate în legătură cu perseverația. O altă cauză ar putea să rezide în 
faptul că foarte frecvent nu este înțeleasă numaidecât întreaga sferă 
semantică a cuvântului‑stimul precedent, astfel încât imediat după 
aceea ies brusc la iveală alte reprezentări, care au adesea un puternic 
accent afectiv. Dar toate aceste eventualități necesită analize foarte 
temeinice. Înainte de terminarea lor nu vom putea profita de ceea ce 
scoate la lumină cercetarea — nu vom putea explica motivul pentru 
care cuvintele ce se referă într‑un mod specific la „starea de fapt“ 
lasă în urmă mai multe perturbații în asociațiile postcritice decât 
cuvintele‑stimul generale.

În cazul făptașei, cel mai intens efect rezidual a fost produs de 
următoarele cuvinte; iată aceste reacții împreună cu cele obișnuite 
alăturate.

Cuvintestimul  Reacție Timp Reproducere12

    de reacție
1. bancnotă  bani 15 –
 munte r a se cățăra 26 –
 a juca  a cânta 15 –
2. suspectă  nimeni 43 +
 sticlă  apă 17 –
 foc  lemn 9 –
3. a ascunde  a pierde, a căuta 18 –
12 Semnul „–“ înseamnă reproducere incorectă; „+“ reproducere corectă; litera „r“ 

repetarea cuvântului‑stimul.
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 sofa  loc 17 –
 noapte  zi 6 +
4. lanț  în jurul gâtului 19 –
5. argint  aur 10 +
6. bani r centimă 34 –
 vin  bere 8 +
7. deschis r liber 6 +
8. cheie  gaura cheii 19 +
 casă  curte 13 –
 lampă  lumină 8 +

Așa cum am descoperit că, în ansamblu, cuvintele‑stimul gene‑
rale produc cel mai intens efect, tot astfel vedem acum că, local, cele 
mai penetrante sunt cuvintele‑stimul care se referă în mod special la 
incident. Aceasta arată că, de obicei, cuvintele‑stimul generale exer‑
cită o influență puternică, în timp ce cuvintele‑stimul particulare au, 
parțial, un efect intens, parțial, unul slab.

Singurul mod în care putem aprecia absolut corect aceste rezul‑
tate este să le aplicăm în cât mai multe cazuri practice, deoarece, din 
motive ușor de priceput, cercetările de laborator sunt mereu destul 
de incomplete.

Am nădejdea că prin lucrarea de față am trezit un anumit interes 
pentru experimentele de acest tip și i‑am încurajat pe alții să conti‑
nue cercetarea în această direcție. Numai munca multora, îndreptată 
în permanență spre examinarea unor situații practice, ne permite să 
sperăm că vom putea stabili în viitor, cu o siguranță sporită, diagnos‑
ticul pentru cazurile particulare.
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XVII. 
METODELE DE CERCETARE 
PSIHOLOGICĂ UTILIZATE  

LA CLINICA DE PSIHIATRIE  
DIN ZÜRICH*

1. Viteza de înțelegere: scurtă expunere a unor imagini simple
2. Prelucrarea materialului psihic și fidelitatea reproducerii: re‑

povestirea a trei narațiuni date. Prima narațiune conține două situații 
simple, care seamănă între ele, dar diferite printr‑o nuanță impor‑
tantă. Cea de‑a doua este asemănătoare, însă mai complicată. Și a 
treia este, în principiu, asemănătoare, numai că este vorba despre o 
în treagă serie de situații similare.

3. Posibilitatea ca voința să obosească: metoda de calcul a lui 
Kraepelin.

4. Conținuturile accentuate afectiv („complexele“): metoda aso‑
ciațiilor, potrivit lui Jung.

5. Mecanismul psihogen și determinarea simptomelor: metoda 
psihanalitică, potrivit lui Freud.

1348

* [Zeitschrift für angewandte Psychologie, III (Leipzig, 1910), p. 390.]
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XVIII. 
O SCURTĂ PRIVIRE  

DE ANSAMBLU ASUPRA  
TEORIEI COMPLEXELOR*

Este dificil să expun concis teoriile pe care le‑am prezentat în 
Diagnostische Assoziationsstudien și în Despre psihologia Dementiei 
pracox. Ca atare, ceea ce comunic aici nu poate fi decât incomplet și 
superficial.

Punctele mele de vedere teoretice despre natura nevrozelor și a 
anumitor psihoze, mai ales a „demenței precoce“, se bazează pe 
psiho logia experimentului asociațiilor. Anterior am căutat să utilizăm 
experimentul asociațiilor pentru a stabili anumite tipuri intelectuale, 
ignorând un fenomen important, și anume perturbările experi‑
mentului. Dacă prezint o serie de cuvinte‑stimul și îi cer subiectului 
să reacționeze la acestea, adică să răspundă la fiecare cuvânt‑stimul 
în parte, constat că reacțiile nu se produc plat și uniform, ci deseori 
doar într‑un mod foarte neregulat, cu întârzieri ale timpului de 
reacție și cu alte perturbații — precum repetări ale cuvintelor‑stimul, 
greșeli de vorbire, mai multe cuvinte‑reacție în loc de unul singur. 
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* [În martie 1911, Jung, Freud și Havelock Ellis au fost invitați de dr. Andrew 
Davidson, secretar al Secțiunii de Medicină Psihologică și Neurologie de la 
Australasian Medical Congress, să trimită referate ce urmau să fie citite în 
septembrie 1911 la Congresul de la Sydney. Toți trei au fost de acord; confe‑
rințele s‑au ținut și au fost publicate în 1913 în: The Australasian Medical 
Congress, Transactions of the Nineth Session, II, part 8. Un manuscris pro‑
priu‑zis nu a putut fi găsit, ci doar o copie care corespunde în cea mai mare 
măsură textului englezesc. În traducere, adnotările și deosebirile sunt indicate 
în note, acolo unde este cazul.]
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Mai demult, aceste perturbații au fost privite pur și simplu drept 
erori comise în timpul experimentului și, de aceea, nu au fost luate 
în calcul. Împreună cu Riklin am acordat o atenție sporită tocmai 
acestor fenomene de perturbație. Noi am cercetat în ce locuri, adică 
la care cuvinte‑stimul apar perturbațiile, și am descoperit că, în prin‑
cipal, se întâmplă așa atunci când un cuvânt‑stimul se referă la o 
chestiune personală. Regula e ca această chestiune să aibă un carac‑
ter oarecum penibil. Adesea, legăturile nu sunt clare la prima vedere, 
ci au mai degrabă un caracter „simbolic“, sunt „aluzii“. De regulă, 
perturbațiile experimentului se referă la puține chestiuni personale. 
Riklin și cu mine am introdus termenul de complex pentru această 
„chestiune personală“, deoarece o asemenea „chestiune personală“ 
este întotdeauna un complex de diverse reprezentări a cărui coeziune 
este asigurată de un accent afectiv comun. Prin exercițiu și experiență 
se poate ajunge ușor la capacitatea de a reuni acele cuvinte‑stimul 
care sunt însoțite de perturbații aparte, de a combina sensul lor și de 
a descifra din acesta chestiunile intime ale subiecților. Bineînțeles, 
această metodă este de o importanță cu totul deosebită pentru exa‑
minarea psihologică a bolnavilor. (Interesantă este și aplicarea ei în 
cazul investigării delictelor. Cu ajutorul ei am elucidat două cazuri 
de furt. Vezi Indicele bibliografic de la sfârșit[ul acestui studiu].)1

Experimentul, pe care îl aplic de obicei cu 100 de cuvinte‑stimul 
anume alese și reunite, ne ajută să ne orientăm în ceea ce privește 
conținuturile psihice ale unui pacient și modul lui de reacție. În 
cazul nevrozelor, asta este de o importanță deosebită, căci în zilele 
noastre, cunoscătorii serioși ai nevrozelor nu mai au niciun dubiu în 
legătură cu caracterul psihogen al acestora. Stările somatice nu 
constituie niciodată circumstanțele reale ale nevrozelor, ci întot‑
deauna sunt doar niște factori ce predispun la nevroză. Nevroza 
însăși este psihogenă și provine dintr‑un conținut psihic aparte, pe 
care‑l numim complex. Fiindcă, așa cum s‑a dovedit, complexele 

1 [Adnotare: „Aici trebuie să menționez că aproape toate autoritățile germane 
s‑au exprimat împotriva metodei, în vreme ce aplicarea ei în Elveția și în Statele 
Unite ale Americii este unanim recunoscută. Psihiatrii francezi și englezi nu 
sunt încă familiarizați cu această metodă.“]
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depistate cu ajutorul experimentului asociațiilor ori sunt ele însele 
niște conflicte patogene, ori sunt, cel puțin, foarte apropiate de 
acestea, astfel încât, pornind de aici, complexul patogen poate fi 
descoperit cu ușurință. Dacă de aici vrem să pătrundem și mai adânc 
în conexiunile psihologice ale unei nevroze, este neapărat necesar să 
cunoaștem metoda psihanalitică a lui Freud. Pentru o orientare 
superficială în ceea ce privește conținutul psihic al unei nevroze, este 
suficient experimentul asociațiilor. Cu acest prilej facem totuși o 
descoperire ciudată: experimentul ne arată complexele ideatice 
nediscutate când înregistrăm anamneza unui pacient. Se înțelege cu 
ușurință că vinovat de această situație este caracterul penibil al 
complexelor. De obicei, nici pacienții nu vorbesc imediat și foarte 
deschis în fața medicilor despre cele mai intime lucruri, deși tocmai 
acestea sunt cele mai importante pentru apariția nevrozelor. În 
multe cazuri, complexul dezvăluit nu este nicidecum consimțit de 
pacient; dimpotrivă, acesta încearcă pe orice căi să nege existența 
complexului respectiv sau măcar să o atenueze. Întrucât din punct 
de vedere terapeutic este important să‑l determinăm pe pacient să 
se autocunoască, adică să‑și cunoască propriile complexe, trebuie să 
ținem cont de această circumstanță și, prin urmare, să procedăm cu 
prudență și tact.

Experimentul asociațiilor ne oferă modalitatea de a studia expe‑
rimental comportamentul (behaviour) complexului. Experiența ne 
arată legătura intimă dintre complex și nevroză. De aceea, trebuie să 
admitem că un complex este un material ideatic aflat în condiții 
psihologice particulare, deoarece este capabil să acționeze patogen. 
În cursul experimentului asociațiilor vedem că intenția subiectului 
este mai întâi de a reacționa repede și corect. Această intenție este 
perturbată de intervenția complexului, deoarece, contrar așteptărilor, 
asociația se abate în sensul complexului, fiind ori înlocuită cu aluzii 
fragmentare, ori, eventual, perturbată în general, astfel încât subiec‑
tul nu mai este în stare de nicio reacție, fără să știe în momentul 
respectiv ce îl împiedică s‑o facă, altfel spus, neștiind că acel complex 
se comportă independent în raport cu intențiile individului. Același 
lucru îl observăm când aplicăm așa‑numita metodă a reproducerii: 
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și anume, dacă, după ce am încheiat experimentul asociațiilor, îi 
cerem subiectului să ne mai spună o dată ce reacție a avut la fiecare 
cuvânt‑stimul, descoperim o amintire nesigură (așa‑zisa reproducere 
defectuoasă) de regulă în locurile unde complexele au intervenit 
perturbator. (Desigur, aici trebuie avut permanent în vedere faptul 
că perseverația complexului constituie o realitate!) De aceea, repro‑
ducerea defectuoasă trebuie privită tot ca o caracteristică a com‑
plexului, care este interesantă și din punct de vedere teoretic. Se 
vădește că până și cuvintele asociate unui complex se subordonează 
unor condiții de excepție; există tendința ca ele să fie uitate, respectiv 
înlocuite rapid. În această situație este caracteristică nesiguranța 
subiectului în fața asociațiilor complexului: deși în raport cu indi‑
vidul au o obsedantă stabilitate, ele dispar de îndată complet din 
minte, prilejuind chiar felurite erori de memorie, ceea ce putem 
observa foarte bine in nuce, când facem experimentul asociațiilor. 
Până și această constatare indică faptul că în ierarhia sufletului, com‑
plexul și materialul său de asociații au parte de o autonomie neobiș‑
nuită, astfel încât referitor la el am putea utiliza parabola cu vasalul 
răzvrătit. Așa cum au demonstrat cercetările de profil, această 
autonomie se bazează pe un puternic accent afectiv, pe valoarea 
afectivă a complexului, căci afectul este o mărime foarte indepen‑
dentă în raport cu constituția psihică, învingând cu ușurință auto‑
controlul și puterea de introspecție a individului. Accentul afectiv al 
complexului poate fi demonstrat ușor din punct de vedere psihofizic. 
(Vezi Indicele bibliografic [de la sfârșitul acestui studiu].) Pentru 
această însușire a complexului am întrebuințat termenul de auto
nomie și îmi imaginez complexul ca pe o mulțime de reprezentări 
relativ independentă tocmai prin autonomia ei față de controlul 
central al conștiinței, o mulțime capabilă, ca să spunem așa, să în‑
frângă sau să zădărnicească în fiecare clipă intențiile individului. În 
măsura în care nici conceptul Eului nu înseamnă altceva, din punct 
de vedere psihologic, decât un complex de reprezentări fixat și ținut 
laolaltă de senzații „cenestezice“, iar intențiile, respectiv inervațiile 
lui nu se dovedesc eo ipso mai puternice decât cele ale complexului 
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secundar (fiind perturbate de acesta), atunci complexul Eului poate 
fi pus foarte bine în paralel, pe aceeași treaptă, sau comparat cu 
complexul autonom secundar. Din această comparație rezultă o 
anumită similitudine psihologică, deoarece, de exemplu, accentul 
afectiv al complexului secundar se bazează tot pe senzații „cenes‑
tezice“, iar atunci Eul, ca și complexul secundar, poate fi expulzat sau 
refulat temporar, așa cum poate fi văzut cu deosebită claritate în 
delirurile isterice și în alte clivări ale personalității. Tocmai în aceste 
stări, când complexul înlocuiește vremelnic Eul, vedem că un com‑
plex puternic conține toate caracteristicile unei personalități aparte. 
Așadar, suntem îndreptățiți să privim un complex cam ca pe un mic 
suflet secundar, care într‑o anumită măsură și cu o premeditare — ce 
rămâne, firește, ascunsă individului — are anumite intenții, care le 
zădărnicesc pe cele ale insului respectiv. Produsul tendințelor opuse 
sunt simptomele isterice, care provin tocmai dintr‑un complex și 
sunt cu atât mai înverșunate și mai puternice, cu cât este mai mare 
autonomia complexului. După cum trebuie să remarc aici, super‑
stițiile tuturor popoarelor au avut dreptate într‑o anumită măsură, 
când au considerat că persoanele isterice și bolnave psihic sunt pose‑
date de demoni. Acești bolnavi au într‑adevăr complexe autonome, 
care le distrug uneori complet autocontrolul. Deci, într‑un anumit 
sens, este justificată superstiția care vorbește despre posedare, de 
vreme ce complexele se comportă autonom față de Eu și îi impun o 
voință aproape străină.

Cu ajutorul experimentului asociațiilor2 am reușit să dovedesc că 
toate nevrozele conțin complexe autonome, în urma cărora indivizii 
suferă dereglări. Odată cu psihozele, a ieșit la iveală mai întâi demen
tia praecox3, ca boală specifică a complexului, cel puțin în stadiile ei 
incipiente. (Trebuie să socotesc drept secundare modificările ana‑
tomice care apar atunci și sunt în continuare incerte.) La această boală 
se poate vedea adesea, chiar cu o surprinzătoare claritate, autonomia 

2 [Adnotare: „și sprijinit de metoda psihanalitică a lui Freud“.] 
3 [Adnotare: „descrisă de Kraepelin“.]
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complexelor; de exemplu, dominația vocilor, obsesia impulsurilor 
catatonice etc.4

Or, în timp ce în cazul nevrozei5 are loc, de regulă, o permanentă 
adaptare la mediu — motiv pentru care complexele sunt supuse 
unor modificări necontenite —, în cazul dementiei praecox, com‑
plexele se fixează, astfel încât ele opresc progresul întregii perso‑
nalități, fenomen pe care‑l definim drept dezorganizare mentală. În 
evaluarea acestei dezorganizări s‑a ajuns prea departe când s‑a admis 
că latura exterioară, dezgustătoare și degenerată a pacientului cons‑
tituie expresia unei distrugeri lăuntrice la fel de mari. Or, acest lucru 
este complet greșit, deoarece pacienții continuă să aibă adesea o viață 
imaginară demonstrabilă, pe care n‑o pot împărtăși însă decât în 
mod excepțional. În fantasmele lor, complexul fixat este prelucrat 
într‑o manieră extrem de interesantă. Într‑o anumită măsură, acolo 
se află atelierul în care obsesiile, halucinațiile etc. ies la iveală din 
conexiuni care, în fond, au sens. Bineînțeles, orientarea gândirii este 
total înstrăinată de realitate și preferă formele și materialele mentale 
care nu mai trezesc interesul omului modern, motiv pentru care 
multe fantasme apar într‑o formă complet mitologică. Din câte se 
pare, în lipsa unei gândiri adecvate de dată recentă, survine, în schimb, 
o formă mai veche de gândire. (Trimit la concepția asemănătoare a 
lui Claparède și Janet privitoare la simptomul isteric.)

4 [Adnotare (la începutul paragrafului următor): „Aici, la obiecția că nevroza și 
dementia praecox sunt boli complet diferite, ce nu pot fi recunoscute în niciun 
caz pe baza acelorași tulburări, nu pot răspunde decât că la toți oamenii, chiar 
și la cei așa‑ziși normali, apar complexe mai mult sau mai puțin autonome.  
Se pune întrebarea în ce măsură complexele sunt cu adevărat autonome și sub 
ce formă are loc reacția. Cercetările lui Freud și ale școlii sale au arătat modul 
reactiv în care isteria se confruntă cu complexele, în timp ce eforturile școlii de 
la Zürich au demonstrat un comportament caracteristic și diferit al demenței 
precoce. Desigur, aici nu mă pot ocupa mai îndeaproape de acest lucru. Aș dori 
doar să confirm faptul că simptomele — fie de natură somatică, fie psihică — 
își au originea într‑un complex, atât în cazul nevrozei, cât și pentru dementia 
preacox, după cum a arătat în detaliu școala lui Freud.“]

5 [În versiunea engleză: „isteriei“]
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În această scurtă expunere a trebuit să mă limitez la sugestii și 
afirmații. Argumentele trebuie căutate în literatura de specialitate.6

În încheiere mai fac câteva trimiteri bibliografice necesare: 
lucrările despre metoda asociațiilor se găsesc adunate în seria coor‑
donată de Jung, Diagnostische Assoziatiosstudien, volumele I/II. Un 
expozeu al metodei asociațiilor în limba engleză se găsește în volu‑
mul meu publicat sub titlul Collected Papers on Analytical Psycho
logy — este vorba despre cap. II, „The Association Method“ (studiul 
a apărut și în Lectures and Addresses, delivered before the Departments 
of Psychology and Pedagogy in celebration of the 20th anniversary of 
the opening of Clark University, September 1909, Worcester, Massa‑
chusetts, 1910).7

În acest expozeu se găsește un exemplu de aplicare a experi men‑
tului într‑un caz de furt, când hoțul a fost descoperit pe căi psiholo‑
gice. Alte amănunte în acest sens se găsesc în: Jung, Diagnosticul 
psihologic al stării de fapt. Argumentele psihologice în favoarea va‑
lenței afective a asociațiilor determinate de complex se găsesc, 
parțial, în volumul II din Diagnostische Assoziationsstudien, precum 
și în: Veraguth, Das psychogalvanische Reflexphänomen.

Argumentele în favoarea concepției despre nevroze și psihoze se 
găsesc, parțial, în volumul I din Diagnostische Assoziationsstudien și, 
parțial, în: Jung, Despre psihologia dementiei praecox și în Conținutul 
psihozei. Argumentele în favoarea reluării unor vechi forme mentale au 
fost publicate abia parțial. O prezentare generală a problemei se gă sește 
în: Jung, Simboluri ale transformării (vol. 5 din Opere complete).

6 [În versiunea engleză: „Nu au fost citate dovezi pentru că tema a luat deja 
proporțiile unei științe ce poate fi numită «psihologie analitică» sau, potrivit lui 
Bleuler, «psihologie abisală».“ — Aceasta pare a fi prima oară când Jung 
utilizează conceptul de „psihologie analitică“. Cf., în acest sens, „Aspecte 
generale ale psihanalizei“ (1913), în Opere complete, vol. 4 (Ed. Trei, București, 
2008), paragr. 523.]

7 [Al zecelea studiu din acest volum.]
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XIX. 
DESPRE DIAGNOSTICUL 

PSIHOLOGIC AL  
„STĂRII DE FAPT“* 

 
Experimentul dovedirii „stării de fapt“ 
din procesul Näf de la Curtea cu juri

Metoda de investigare a infracțiunilor, numită „diagnosticul psihologic 
al «stării de fapt»“, a fost concepută în urmă cu peste 30 de ani și publicată 
pentru prima oară în Archiv für Kriminologie, XV, pp. 72–113.1

În acel studiu din Archiv, fundamental pentru metodă și intitulat 
Diagnosticul psihologic al „stării de fapt“. Idei despre metodele psiholo
gicoexperimentale, cu scopul de a stabili implicarea persoanei în actul 
infracțional, au fost arătate toate lucrurile care țin de esența metodei și a 
tehnicii ei, lucruri ce pot fi recitite acolo.

* [Apărut în Archiv für Kriminologie C (Leipzig, 1937), pp. 123–130, alături de un 
raport criminalistic amănunțit, întocmit de H.W. Spiegel, Der Fall Näf: Mord 
und Versicherungsbetrug, Selbstmord oder Unfall?, pp. 98–122.]

1 Wertheimer și Klein, Psychologische Tatbestandsdiagnostik (Leipzig, 1904). 
[În articolul „Diagnosticul psihologic al stării de fapt“ din 1905 (Opere 
complete, vol. 1, paragr. 479), Jung le‑a reproșat acestor autori că s‑au pretins 
a fi „inventatorii“ metodei. Wertheimer a dovedit însă într‑o luare de poziție 
din Archiv für die gesamte Psychologie VII/1–2 (Leipzig, 1906), pp. 139–140, că 
lucrarea sa apăruse înaintea celei a lui Jung. Jung și‑a retras atacul în Zeitschrift 
für angewandte Psychologie, I (Leipzig, 1907/08), p. 163, și a recunoscut că el și 
Wertheimer ajunseseră la aceleași concluzii independent unul de altul. După 
30 de ani, în articolul de față, Jung a folosit din nou prilejul de a acorda întâie‑
tatea lucrării lui Wertheimer și Klein.]
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Printr‑o scrisoare din 31 octombrie 1934, Curtea cu juri din can‑
tonul Zürich mi‑a solicitat următoarea expertiză în chestiunea Hans 
Näf, tehnician dentar din Mogelsberg:

„Ar putea oare rezulta din chestionarea acuzatului [de către 
mine] ceva ce poate fi de o importanță considerabilă pentru jude‑
cătorul care trebuie să ia o hotărâre în legătură cu vinovăția sau 
nevinovăția acuzatului.“

Mi s‑au prezentat în copie următoarele acte, pe care trebuia să 
mă bazez:

1. Expertiza grafologică a dlui dr. Pulver2 din 21 martie 1934.
2. Expertiza psihiatrică a Direcției Sanatoriului cantonal Bur‑

ghölzli din 10 august 1934.
3. Actul de acuzare al Procuraturii locale din Zürich.
Un alt punct de plecare l‑a constituit rezultatul unui așa‑numit 

„experiment de dovedire a «stării de fapt»“.

I. Experimentul

Întrucât expertiza psihiatrică stabilise deja starea psihică și ca‑
racterul persoanei supuse examinării, pentru expertiza mea nu s‑a 
mai pus decât problema unei verificări a psihicului acuzatului, 
ținând seama de existența unui complex de vinovăție, respectiv de 
nevinovăție. O asemenea verificare este denumită experiment de 
dove dire a „stării de fapt“. În principiu, el constă dintr‑un experiment 
al asociațiilor, care se deosebește însă de cel obișnuit — în care 
folosim cuvinte‑stimul alese fără vreun scop anume — prin faptul că 
între cuvintele indiferente sunt strecurate așa‑zisele cuvinte‑stimul 
critice, extrase din „starea de fapt“. În acest caz a fost utilizată o 
schemă de 407 cuvinte‑stimul. (Experimentul însuși a durat peste  
3 ore.) Din cele 407 cuvinte‑stimul, 271 au fost indiferente, 96 se 
refe reau la „starea de fapt“ și 40 erau de natură emoțională, vizând 
circumstanțele în care a trăit persoana supusă examinării și trecutul ei.

2 [Max Pulver (1889–1952), grafolog și scriitor elvețian]
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Exemple de cuvinte ale stării de fapt: crimă, moarte, a muri, gaz, 
sinucidere, furtun, morfină, avantaj, escrocherie, a şterge cu guma, 
scrisoare, masă, podea, accident, a se căsători, sticlă, seringă, bere, 
fiolă etc.

Exemple de cuvinte‑stimul emoționale: furt, Stolp3, fată, a dis
prețui, a dispera, pace, frică, injust etc.

Conform experienței, cuvintele‑stimul care se referă la conți‑
nuturi ale conștiinței intens accentuate afectiv provoacă perturbații 
considerabile ale reacției, adică persoana supusă examinării nu poate 
îndeplini instrucțiunea primită la început, și anume de a răs punde 
la cuvântul‑stimul, cât mai repede posibil, cu primul cuvânt care‑i 
vine în minte. Perturbațiile obișnuite, denumite din punct de vedere 
tehnic „caracteristici ale complexului“, sunt următoarele:

1. Timpul de reacție situat peste medie (măsurat cu un crono‑
metru).

2. Repetarea cuvântului‑stimul de către persoana supusă exami‑
nării (ca și când l‑ar fi auzit prost).

3. Înțelegerea greșită a cuvântului‑stimul.
4. Reacțiile mimice (râs, tresăriri ale feței etc.).
5. Reacția cu mai mult de un singur cuvânt.
6. Reacția surprinzător de superficială (pur mecanică, în funcție 

de sonoritate etc.).
7. Reacția lipsită de sens.
8. Ratările (așa‑numitele „greșeli“, nu vorbim despre idei spon‑

tane).
9. Perseverația, adică efectul rezidual perturbator asupra reac‑

țiilor următoare).
10. Reproducerea defectuoasă (adică după experiment se verifică 

dacă persoana examinată își mai amintește reacțiile avute anterior)
11. Greșelile de vorbire (bâlbâială etc.).
În cazul persoanei supuse examinării, la această serie se adaugă 

și folosirea cuvintelor străine, care survine în locurile critice în 27 
din 34 de cazuri (așadar, în aproximativ 80% dintre cazuri). În afară 
3 [În 1918, Näf fusese condamnat pentru furt la un an și o săptămână de închi‑

soare de către Tribunalul local din Stolp (Pomerania Occidentală).]
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de acestea, a fost observată foarte frecvent o ușoară mișcare a de‑
getului arătător stâng, care a avut loc în 81% din cazuri la cu‑
vintele‑sti mul critice și care contează, deci, drept o caracteristică a 
complexului.

Observația exactă, măsurarea și înregistrarea „caracteristicilor 
complexului“ ne slujesc, așadar, atât pentru a constata existența unor 
conținuturi accentuate afectiv, cât și pentru a caracteriza tipul acestora.

II. Rezultatele experimentului

1. Timpul de reacție

Cuvintele‑stimul indiferente, excluzându‑le pe cele care au urmat 
imediat după un cuvânt‑stimul critic și care, ca atare, vor fi fost 
perturbate, poate, de perseverația afectului, au ca rezultat o medie a 
timpului de reacție de 2,4''.

Din perspectiva timpului lor de reacție, cuvintele‑stimul rele‑
vante pentru „starea de fapt“ au trebuit împărțite în două grupuri: 
în una le includem pe cele cu timp de reacție lung și în cealaltă pe 
cele cu un timp de reacție scurt. În ultimul grup a avut loc cu o mare 
regularitate un fenomen de perseverație care s‑a făcut remarcat 
printr‑o prelungire a timpului de reacție a asociației imediat urmă‑
toare. Dacă timpul de reacție al unei asociații critice a fost lung, cel 
al asociației indiferente consecutive a fost scurt, adică egal cu media 
reacțiilor indiferente; dar dacă timpul de reacție al asociației critice 
a fost scurt, cel consecutiv a fost lung. De aici a rezultat următoarea 
imagine:

Timp de reacție în cazul Primul grup lung 3,2''
cuvintelor‑stimul critice  scurt 2,5''
  Al doilea grup scurt 2,2''
     lung 3,3''
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Într‑o exprimare verbală: cuvintele „stării de fapt“ produc fie 
direct, fie indirect o prelungire medie a timpului de reacție cu 0,8'', 
respectiv cu 0,9''.

2. Caracteristicile complexului

Experimentul are ca rezultat următoarea distribuire a caracte‑
risticilor complexului descrise mai sus:

asociațiilor indiferente le revin câte 0,6 caracteristici ale complexului
cuvintelor‑stimul ale „stării de fapt“ le revin câte 2,2 caracteristici ale 

complexului
cuvintelor‑stimul emoționale le revin câte 2,0 caracteristici ale 

complexului

Cuvintele‑stimul care sunt extrase din „starea de fapt“ produc 
deci aproape de patru ori mai multe elemente perturbatoare decât 
cuvintele‑stimul indiferente; de asemenea, efectul perturbator al 
celor dintâi depășește cu 0,2 efectul cuvintelor‑stimul emoționale.

3. Reproducerile defectuoase

Apariția reproducerilor defectuoase a fost deja enumerată printre 
caracteristicile complexului. În 31,7% din totalitatea reacțiilor, 
rememorarea a dat greș. Nu mai puțin de 77% din aceste eșecuri se 
întâlnesc în cazul reacției critice și al celei imediat următoare 
(perturbată de perseverație). Memoria dă greș

în 32,5% din asociațiile emoționale
în 36,0% din asociațiile „stării de fapt“
în 20,5% din asociațiile indiferente (în afara zonei de perseverație).
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Într‑o exprimare mai largă: cuvintele‑stimul critice, extrase din 
starea de fapt, au avut de departe cel mai puternic efect perturbator 
asupra capacității de rememorare.

4. Asociațiile cu perturbare maximă

Printre cele 407 asociații ale întregului experiment se găsesc 36 
cu o perturbare maximă, adică definite prin cel puțin patru caracte‑
ristici ale complexului sau prin timpi de reacție deosebit de lungi sau 
printr‑o perseverație puternică. Dintre acestea 29 le revin cuvinte‑
lor‑stimul ale „stării de fapt“ și 7 cuvintelor‑stimul emoționale. Cal‑
culat în procente la un număr total de 96 cuvinte‑stimul ale „stării 
de fapt“, rezultă 30,2%, iar pentru cuvintele‑stimul emoționale (40), 
17,5%. Cu alte cuvinte, cuvintele‑stimul ale „stării de fapt“ au produs 
30,2% perturbații maxime, iar cuvintele‑stimul emoționale doar 
17,5%. Cuvintele‑stimul definite în prealabil ca fiind indiferente 
n‑au produs absolut nicio perturbație maximă.

Întrucât perturbațiile survenite în desfășurarea normală a expe‑
rimentului (făcând abstracție de influențele externe întâmplătoare, 
înlăturate însă aici în mare măsură) trimit în permanență, ca să 
spunem așa, la existența unor conținuturi afective, această regulă 
este valabilă, firește, în cea mai mare proporție pentru perturbațiile 
maxime.

Asociațiile cu perturbare maximă au fost cele din tabelul de la 
paginile următoare.

Dintre cele 36 de cuvinte‑stimul din tabel, 29 sunt extrase din 
„starea de fapt“, după cum am menționat deja. 18 dintre acestea 
desemnează anumite conținuturi concrete ale „stării de fapt“, și 
anume: miros, gaz, beat, furtun, bere, sticlă, fiolă, amețeală, carte 
poştală ilustrată, pământ, perie, săpun, robinet, revistă ilustrată,  
a ucide, ziar, seringă și injectare. Acestea constituie deci 62,0% din 
reacțiile cu perturbare maximă ale stării de fapt. La nivelul între‑
gului experiment apar 96 de cuvinte‑stimul ale „stării de fapt“; 
53,1% din acestea desemnează conținuturi concrete ale stării de fapt. 
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În cazul reacțiilor cu perturbare maximă întâlnim, așadar, o predi‑
lecție pentru cuvintele‑stimul ale „stării de fapt“ concrete, ce depă‑
șește cu 9% așteptările normale. Altfel spus, tocmai amănuntele 
concrete ale stării de fapt sunt cele care depășesc aspectele mai ge‑
nerale ale acesteia.

În sinteză, constatăm următoarele: 1. cuvintele‑stimul ale „stării 
de fapt“ depășesc, în ce privește efectul perturbator, cuvintele‑stimul 
emoționale cu 12,7%; 2. printre cuvintele‑stimul critice ale „stării de 
fapt“ predomină cele care privesc amănunte concrete sau foarte 
proeminente ale stării de fapt, și anume cu 9% (în condițiile cal‑
culului de mai sus).

5. Asociațiile critice cu perturbare minimă

25% din cuvintele‑stimul ale „stării de fapt“ și un procent la fel 
de mare din cuvintele‑stimul emoționale relevă un efect minim, 
adică mai puțin de două caracteristici ale complexului. Printre ele se 
găsesc cuvinte‑stimul de la care, în condiții normale, am fi așteptat 
neapărat un anumit efect, ca de exemplu de la prenumele soției, 
precum și de la următoarele cuvinte: soție, a alunga, cocaină, a omorî, 
moarte, crimă, morfină, a şterge cu guma, accident, bani, otrăvitor, 
testament, puşcărie, pedeapsă, pierdere, sentință etc. La cuvântul‑sti‑
mul întreg, persoana supusă examinării a răspuns în doar 2,8'' cu  
a ucide.

Printre cuvintele‑stimul ale „stării de fapt“ cu perturbare minimă 
nu întâlnim decât 37,5% cuvinte‑stimul care se referă la conținuturi 
concrete ale stării de fapt, în timp ce în categoria celor cu perturbare 
maximă se găsesc 62%, ceea ce dovedește din nou că, în comparație 
cu celelalte categorii, cuvintele‑stimul ale stării de fapt se evidențiază 
printr‑un efect considerabil mai puternic.
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III. Expertiza

În primul rând trebuie să constatăm că, în condițiile date, un 
experiment al asociațiilor, indiferent dacă un acuzat este sau nu 
vinovat, va avea, de regulă, ca rezultat valori perturbatoare net 
superioare în cazul reacțiilor critice, și aceasta deoarece, ca să spu‑
nem așa, cuvintele‑stimul critice răscolesc negreșit afectele deja 
existente, care perturbă pe urmă, la rândul lor, asociațiile. Deci 
imaginea generală a perturbațiilor persoanei examinate n‑are să 
semnifice prea multe la început. În schimb, ar constitui un indiciu 
extrem de agravant dacă ar fi vorba despre un acuzat care nu s‑a 
familiarizat cu „starea de fapt“ printr‑o anchetă preliminară și deci, 
în mod legitim, n‑ar putea cunoaște amănuntele dosarului. În cazul 
de față însă, orice amănunt al „stării de fapt“ este cunoscut, ba sunt 
știute, parțial, și detaliile incriminatoare; în consecință, pentru 
evaluarea situației psihologice reale iese din discuție factorul general 
de perturbare la nivelul reacției critice. De aceea, numai o modalitate 
de evaluare diferențiată poate promite un oarecare succes. În con‑
secință, am pregătit de la început experimentul într‑un anumit mod: 
au fost alese cuvinte‑stimul generale, despre care am presupus că 
sunt marcante afectiv, spre a obține astfel o unitate de măsură pentru 
emotivitatea generală a persoanei supuse examinării; apoi am 
selectat cuvinte‑stimul mai generale și mai speciale, extrase din 
„starea de fapt“, ca să putem determina dacă în prim‑planul inte‑
resului afectiv se află starea emoțională generală sau „starea de fapt“ 
concretă și mai restrânsă.

Potrivit experienței, un acuzat care se simte nevinovat va avea o 
predispoziție mai mare pentru „starea de fapt“ generală a suspiciunii 
nedrepte, iar nu pentru amănuntele speciale, irelevante pentru el, ale 
„stării de fapt“. Pentru el, amănuntele concrete nu au în mod special 
un accent de vinovăție și, ca atare, nu presupun un accent afec‑
tiv deconcertant, ci mai degrabă astfel sunt cuvintele‑stimul care  
se referă la indignarea provocată de sentimentul lui de dreptate și la 
teama ce‑l cuprinde în fața unei eventuale condamnări. Așa cum o 
demonstrează dincolo de orice îndoială constatările noastre în cazul 
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persoanei examinate de noi, din punctul de vedere al perturbărilor, 
cuvintele‑stimul emoționale generale joacă un rol considerabil mai 
redus decât cele ale „stării de fapt“, iar la ultimele predomină din 
nou amănuntele concrete foarte speciale, cele care atârnă cel mai 
greu în balanță tocmai pentru dovedirea vinovăției în justiție.

Reacția la cuvântul‑stimul perie a decurs în felul următor: rostesc 
cuvântul perie, persoana supusă examinării încremenește, repetă 
perie, de parcă n‑ar fi înțeles bine cuvântul, apoi ezită 4 secunde 
înainte de a putea spune a curăța. Cuvânt‑stimul imediat următor,  
a constrânge, îl găsește nepregătit pentru că atenția lui continuă să 
fie tulburată de „perie“; de aceea, el repetă și aici cuvântul‑stimul, iar 
pentru reacție are nevoie chiar de 6,2 secunde și, contrar instruc‑
țiunilor respectate până atunci, spune în dialect: ar vrea să forțeze. 
Cuvântul‑stimul săpun, care în sine ar fi complet inofensiv, trezește 
un asemenea efect rezidual încât persoana supusă examinării nu 
poate găsi absolut nicio reacție la important, cuvântul‑stimul imediat 
următor, deși subiectul dispune de un vocabular considerabil și este 
perfect în stare să reacționeze rapid, conform nivelului său cultural.

Astfel sau într‑un mod similar au fost perturbate 62% din reac‑
țiile concrete relevante pentru „starea de fapt“. De aici trebuie să tra‑
gem concluzia că mai ales reprezentările care se referă la amă nuntele 
concrete ale stării de fapt sunt accentuate afectiv cel mai pu ternic și 
că alte afecte trec concomitent în planul secundar.

Faptul că acest diagnostic nu greșește este dovedit de împrejura‑
rea că însăși persoana supusă examinării a declarat în mod spontan, 
cu toate indiciile afectului, că asociațiile la sinucidere și la a muri au 
atins propriile idei suicidale, având o perturbare maximă. Așa cum 
gândurile sale gravitează în jurul ideii de sinucidere, tot astfel se 
mișcă ele și în jurul amănuntelor concrete ale „stării de fapt“, afir‑
mație confirmată în suficientă măsură și din punct de vedere statistic 
de constatările comunicate mai sus.

Alături de complexul sinuciderii trebuie relevat că din 4 cuvin‑
te‑stimul care se referă la prostie (prost, oaie, vacă, vițel) nu mai 
puțin de 3 sunt cu perturbare maximă. Acest fapt poate fi înțeles 
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numai în sensul că persoana supusă examinării resimte un conflict 
lăuntric foarte puternic din pricina unei „prostii“.

Perturbarea maximă la a se căsători și la căsătorie trimite la 
existența unor complicații ce nu pot fi interpretate altfel decât în 
sensul că propria‑i căsnicie nu era o chestiune simplă, ci avea niște 
dedesubturi.

La fel, cuvintele‑stimul a moşteni și moştenire au declanșat per‑
turbații maxime, ceea ce a dovedit că și aceste cuvinte au dat peste 
un fundal complicat și conflictual.

Cuvintele‑stimul ascuns și adevăr, cu perturbarea lor maximă, 
trimit la faptul că persoana examinată nu are nicio disponibilitate 
clară în această privință.

În rezumat și răspunzând la întrebarea pusă la început, trebuie să 
constatăm, așadar, că situația psihologică a subiectului, trasată cu 
ajutorul experimentului, nu corespunde nicidecum situației în care, 
potrivit experienței noastre, ne‑am aștepta să se afle un om ce se știe 
nevinovat. În schimb, trebuie să las la aprecierea justiției să judece 
simptomele unei conștiințe vinovate.
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psihiatru  516, 525, 717
psihic  5, 6, 8, 14, 20, 21, 25, 73, 

74, 139, 184, 209, 210, 212, 
284, 290, 317, 318, 322, 338, 
342, 351, 353, 388, 403, 408, 
421, 507, 513, 517, 523, 528, 
536, 539, 559, 591, 592, 594, 
609, 615, 637, 639, 640, 641, 
642, 649, 657, 677, 683, 684, 
686, 687, 700, 702, 705, 711, 
732, 734, 735, 737, 741, 757

psihofiziologie  684
psihogen (mecanism psihogen)  

372, 373, 732, 734
psiholog  8, 374, 521, 530
psihologie analitică  8, 581, 739
psihonevroză  560
psihopatie  542
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psihopatologie  149, 451, 516, 522, 
523, 531, 534, 660

psihoterapie  352
psihoză  13, 265, 565, 637, 640, 

699, 707, 733, 737, 739, 757

R
râs  110, 147, 202, 266, 269, 314, 

328, 377, 392, 393, 394, 424, 
468, 469, 477, 478, 479, 480, 
482, 486, 488, 555, 578, 742

reacție afectivă  421, 620, 621, 636
reacție critică (postcritică)  197, 

283, 287, 313, 319, 360, 365, 
417, 421, 426, 428, 429, 437, 
447, 449, 450, 488, 532, 536, 
537, 538, 544, 568, 569, 570, 
571, 723, 724, 725, 726, 749

reacție egocentrică  60, 64, 71, 76, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 92, 94, 95, 96, 99, 103, 106, 
107, 109, 112, 115, 123, 126, 
128, 130, 134, 138, 148, 152, 
160, 162, 164, 166, 168, 171, 
174, 176, 178, 180, 186, 187, 
188, 189, 191, 215, 216, 217, 
219, 220, 222, 233, 234, 235, 
237, 239, 241, 242, 243, 269, 
270, 271

reacție perturbată  280, 332, 379
reacție predicativă  139, 146, 224
reacție sonoră  58, 60, 61, 62, 63, 

65, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 
82, 85, 87, 89, 90, 93, 94, 95, 
97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 

108, 109, 116, 123, 128, 129, 
131, 135, 136, 139, 148, 150, 
152, 161, 162, 166, 169, 173, 
174, 179, 181, 182, 183, 184, 
185, 189, 192, 218, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 238, 247, 
250, 252, 253, 254, 255, 303, 
304, 312, 339, 458, 459, 465, 
470

reflex psiho‑galvanic  651
refulare  105, 146, 196, 228, 251, 

313, 332, 338, 351, 352, 369, 
370, 373, 403, 405, 461, 482, 
487, 510, 512, 514, 536, 537

religiozitate  259, 593
reprezentare  18, 19, 33, 83, 112, 

132, 143, 144, 182, 195, 196, 
259, 320, 326, 337, 403, 422, 
437, 517, 626, 725

reproducere  5, 368, 375, 378, 379, 
380, 382, 403, 427, 459, 462, 
465, 467, 470, 535, 536, 537, 
538, 539, 540, 544, 545, 546, 
547, 548, 550, 559, 564, 569, 
571, 575, 723, 729, 730, 736

reproducere (metoda reprodu‑
cerii)  298, 353, 354, 360, 368, 
371, 375, 388, 415, 419, 426, 
428, 429, 430, 431, 463, 465, 
467, 471, 479, 507, 535, 536, 
575, 601, 651, 653, 723, 732, 
735

rezistență epidermică  611, 612
rimă (aceeași terminație)  198, 

307, 314
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S
sanatoriu (de nebuni)  640, 641, 

677
sânge (în vis și în reprezentare)  

41, 50, 142, 145, 200, 202, 206, 
210, 243, 276, 285, 306, 311, 
312, 314, 337, 410, 453, 454, 
469, 489, 494, 495, 496, 502, 
506, 511, 613, 614, 626, 685, 
686

sexualitate (complex sexual sau 
erotic)  113, 132, 147, 155, 156, 
180, 318, 321, 322, 323, 324, 
325, 326, 327, 328, 331, 332, 
335, 336, 337, 338, 370, 382, 
385, 388, 404, 478, 482, 496, 
497, 498, 530, 531, 574, 579

simbol (simbolistică onirică)  196, 
385, 494

similitudo  519
simptom  20, 73, 100, 184, 228, 

262, 265, 312, 421, 446, 509, 
510, 563, 590, 593, 718

simulare  7, 112, 149, 232, 261, 
369, 370, 760

simultaneitas  519
sinucidere  355, 359, 369, 418, 

602, 742, 746, 750
sistem nervos  517, 518, 614, 685
somnambulism  98, 511
„stare de fapt“ juridică  352, 722
stereotipie  490, 640
stimul afectiv  629, 635, 685
stimul electric  517

stimul senzorial  609, 618, 682, 
683, 685

stupiditate  17, 112, 117, 149, 232, 
261, 262, 718

stupor  369, 633, 641, 642, 643, 
644, 703, 759

subiect (supus experimentului)  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 32, 34, 36, 37, 44, 46, 
47, 52, 54, 58, 63, 66, 68, 70, 
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 
97, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 124, 125, 126, 127, 128, 
129, 131, 132, 133, 135, 136, 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 163, 
164, 166, 167, 169, 170, 171, 
172, 175, 176, 179, 180, 181, 
185, 187, 189, 190, 191, 192, 
193, 195, 196, 197, 198, 199, 
201, 203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 210, 212, 216, 218, 
219, 221, 222, 232, 238, 240, 
242, 243, 244, 245, 246, 248, 
249, 250, 253, 254, 255, 256, 
257, 261, 262, 263, 264, 266, 
267, 268, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 276, 277, 278, 279, 
281, 282, 284, 286, 287, 289, 
290, 291, 292, 293, 294, 295, 
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296, 297, 298, 300, 301, 302, 
304, 305, 306, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 
325, 327, 328, 329, 330, 331, 
332, 333, 334, 335, 336, 338, 
339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 351, 353, 360, 
361, 375, 379, 384, 408, 410, 
411, 412, 413, 414, 415, 417, 
418, 419, 420, 422, 423, 424, 
428, 431, 434, 435, 436, 437, 
477, 478, 517, 518, 521, 522, 
523, 524, 526, 527, 528, 529, 
530, 535, 539, 545, 548, 556, 
557, 559, 560, 561, 562, 563, 
564, 565, 568, 569, 570, 571, 
572, 574, 575, 576, 581, 582, 
583, 599, 600, 601, 602, 604, 
613, 616, 617, 618, 619, 623, 
624, 629, 630, 633, 648, 649, 
650, 651, 655, 656, 660, 666, 
667, 673, 675, 682, 684, 686, 
687, 688, 689, 690, 691, 694, 
695, 696, 697, 699, 700, 701, 
702, 703, 704, 705, 706, 707, 
709, 710, 711, 712, 722, 723, 
724, 725, 727, 728, 733, 734, 
735, 736, 750, 751

sugestie  74, 240, 490, 638

T
tată  27, 28, 32, 34, 80, 111, 140, 

142, 145, 199, 200, 204, 205, 
208, 210, 212, 260, 271, 278, 

311, 312, 376, 383, 385, 387, 
391, 401, 402, 404, 410, 485, 
487, 500, 532, 533, 573, 574, 
584, 588, 589, 590, 591, 593, 
594, 759

teamă  49, 179, 276, 313, 315, 330, 
355, 358, 359, 366, 377, 386, 
394, 421, 432, 434, 436, 442, 
446, 454, 458, 466, 468, 483, 
486, 490, 499, 501, 508, 527, 
532, 552, 573, 577, 579, 611, 
636, 727, 749

teoria complexelor  7, 8, 733
test de reproducere a asocierii  375
timpi de reacție  5, 18, 117, 137, 

146, 147, 153, 160, 163, 164, 
166, 171, 177, 179, 180, 197, 
268, 279, 280, 281, 282, 285, 
288, 289, 291, 299, 300, 301, 
302, 305, 316, 317, 338, 339, 
340, 341, 342, 343, 345, 346, 
347, 348, 359, 360, 361, 368, 
369, 374, 379, 384, 388, 412, 
414, 416, 418, 419, 420, 422, 
426, 428, 433, 435, 444, 447, 
463, 471, 472, 473, 487, 526, 
527, 529, 538, 540, 543, 545, 
548, 550, 556, 557, 559, 560, 
568, 569, 576, 578, 649, 652, 
654, 655, 656, 658, 659, 661, 
662, 664, 665, 666, 667, 670, 
671, 673, 674, 675, 676, 677, 
678, 679, 680, 681, 723, 724, 
728, 729, 745, 758

tip predicativ (ca tip de reacție)  
87, 90, 136, 139, 150, 163, 164, 
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169, 174, 176, 177, 179, 195, 
224, 231, 235, 236, 238, 239, 
240, 242, 243, 247, 248, 249, 
255, 270, 574, 575, 576, 584

tipuri de reacție  14, 44, 73, 194, 
249, 266, 539, 572

tipuri intelectuale  521, 572, 733
transpirație  614
traumă  372, 373, 401, 402, 502, 

506, 510

U
uitare  117, 230, 277, 329, 338, 

351, 360, 369, 469, 689, 757

V
vinovăție (sentiment de vinovăție)  

77, 145, 160, 321, 322, 325, 

385, 387, 398, 404, 421, 436, 
443, 531, 567, 568, 569, 603, 
725, 726, 727, 728, 735, 741, 
749, 750

vis (analiza viselor)  5, 90, 125, 
141, 147, 149, 152, 199, 202, 
204, 208, 213, 326, 327, 342, 
349, 351, 373, 388, 400, 422, 
424, 452, 487, 489, 490, 492, 
493, 494, 495, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 506, 507, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 527, 593, 640, 
650, 757, 759

voință  19, 309, 317, 405, 412, 473, 
514, 518, 528, 530, 637, 732, 
737
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