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ביוגרפיה? הרי, דווקא ? מדוע פרוידזיגמונד לכתוב ביוגרפיה חדשה על מדוע  :נתחיל בברור מאליו

לרוב בשורות הראשונות של , זאת לציין יםמקפידרובם גם ו—יודעשל פרויד  רףכפי שכל ביוג

-במסה על ליאונרדו דהסוגה הספרותית הזו. ללא היה ידוע בהערכתו הרבה האיש פרויד —המבוא

ההשקעה הרגשית הסביר כי , פרויד ביוגרפית-בכתיבה מעיןשל פרויד הידועים וינצ'י, אחד הניסיונות 

] אף שיירי חולשתו בגיבוריהםהובילה לכך ש"אין דעתם סובלת שידבקו [ גיבוריהםשל הביוגרפים ב

הביוגרפים הפכו את ומורכבת,  מלאת חייםהשלמות". במקום עבודה -של אדם שאינו בגדר כליל

 1"את האמת למען אשליה".הקריבו  גםולטובת כך אלית וקרה", יד"דמות אימושא העבודה ל

לא הייתה נקייה ממניעים זרים. הוא הרי ראה בפסיכואנליזה שיטה  , נסביר,הביקורת של פרויד

נקי מההשקעה הרגשית היה  טרליטיפול המרוחק והניהעדיפה על הביוגרפיה להבנת נפש האדם. 

  2היה "לחדור לסודות המופלאים ביותר של טבע האדם".ולכן יכול  ,הביוגרפיםמהטעויות של ו

 עבודות כמה. על פרויד, צריך לזכור, נכתבו היו גם סיבות אישיות רתיעתו של פרויד מן הביוגרפיהל

. אבל היה זה 68, כשהוא בן 1924-, פורסמה כבר בסהראשונה, מאת פריץ וויטל—כבר בימי חייו

הציג בבירור את הסכנות הטמונות בביוגרפיה שצוויג, יהודי שטפן -ספרו של הסופר האוסטרי

תרם רבות לפופולריזציה של הפסיכואנליזה בין שתי  ,ביוגרפים. צוויג, מחבריו הקרובים של פרוידבו

דיווח צוויג , 1929בדצמבר  .נשא דברים לזכרו של פרויד מעל קברו בלונדוןאפילו מלחמות העולם, ו

. ואת הפרויקט הפסיכואנליטי בכללבפרט פרויד שיהלל את  ,לכתוב ספר רצונועל לפרויד מראש 

הכוונה המוצהרת הייתה לתאר את פרויד כגיבור מודרני במאבק נגד הצביעות והדיכוי המוסרי של 

. פרויד של צוויג היה מדען אמיץ, שנאבק למען האמת, למרות כל המגבלות המוסדיות 19-המאה ה

  3קופרניקוס וקאנט".מודע ב"רגע יצירתי שישווה בחשיבות לאלה של -חברתיות, וגילה את הלאהו

צוויג  , פרויד נרתע מן הרעיון. במכתב לארנולדהאהדה הבלתי מוסווית של צוויגלמרות  ואולם,

-לאי , הוא התלונן כי ההצעה של שטפן הייתה "גורם מטריד... והפכה סיבה גדולהמכןאחר לשנה 

ההיסטוריה תראה שהדאגה  4מודע".-גורש אל הלאשמקורי לנקמה, לצורך  הובילה גם, ושביעות רצון

                                                      
, חמישה כרכים (תל אביב: דביר, כתבי זגמונד פרוידוינצ'י", בתוך -זיגמונד פרויד, "זכרון ילדות של ליאונרדו דה 1

 . תרגם אריה בר. 160-1: 2), כרך 1988
 .161שם,  2

3 Stephan Zweig, Mental Healers, trans. Eden and Cedar Paul (New York: Ungar, 1962), 291. 
4 Sigmund Freud and Arnold Zweig, The Letters of Sigmund Freud and Arnold Zweig, ed. Ernst L. Freud, 
trans. Elaine and William Robson-Scott (New York: Harcourt, 1970), 14, Sep 10, 1930. 
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שצוויג הבטיח, אבל הספר, של פרויד הייתה מוצדקת למדי. אומנם התיאור של פרויד היה אוהד כפי 

Die Heilung durch den Geist ,לבדו, אלא, כמו לא הציג לעולם את פרויד , 1931-שפורסם ב

שתי דמויות חשובות אחרות בהיסטוריה של הריפוי הנפשי: פרנץ  לצדבעבודות אחרות של צוויג, 

 , שעסק בריפוי באמצעות מגנט, ומארי בייקר אדי18-הרופא הגרמני בן המאה ה ),1734-1815( מסמר

לא מעולם תה מועדון שפרויד יהקבוצה הזו היו—, אחת מחלוצות מדע הריפוי הנוצרי)1821-1910(

והקפיד להרחיק  של הפסיכואנליזההסטאטוס המדעי נאבק כל חייו על ש כאחדאליו.  להשתייךרצה 

הוא מוצג לעולם גילה למרבה הזוועה שפרויד , מדעי-מן ההיסטוריה של התנועה כל מה שחשוד כלא

צוויג . כה סלד מהםש ,מדעיים-ודאופסרעיונות אותם של התפתחות האינטלקטואלי באירופה כ

 יםשנ 20ותה לספקולציה רומנטית, במקום מדע רציני. וכך, אומנם הילל את עבודתו, אבל הפך א

 עלולה, התוצאה גיבורואחרי המסה על דה וינצ'י, פרויד גילה כי גם אם הביוגרף מושקע רגשית ב

 ת. נילהיות עגומה ופוגע

שוק הדבר נוגע לככל שגם אם פרויד היה ביקורתי כלפי הביוגרפיה, וסבל מן הביוגרפים, הרי  ואולם,

אדם פיליפס  רק בשנים האחרונות,ביוגרפיות על פרויד הן מוצר שלא נס לחו. , האמריקאי ספריםה

, אליזבט רודינסקו הוציאה את  Becoming Freud: The Making of a Psychoanalystפרסם את 

Freud: In His Time and Oursעד הוביל ש ,טבוק, פסיכואנליטן ניו יורקיפירסם ג'ואל ווי 2017-, וב

 Freud: Anפסיכואנליזה באוניברסיטת קולומביה, את ספרו את התוכנית ללימודי לאחרונה 

Intellectual Biography.5  ,ספר חשוב על פרויד ותיאוריה ביקורתית,  1995-, פירסם בנצייןוויטבוק

מאמרים על פרויד שורה של כתב ואך מאז התמקד בעבודה טיפולית  ,"פרוורסיה ואוטופיה"

 ים תיאורטיים רחבים. בהקשר

הוא של ביוגרפיות על פרויד, פוסק -הלאלזרם  ,פחות מעניין תיאורטית אם כיהסבר אחד פשוט, 

לדעת ביקש . פרויד פרויקט חייואל חייו של האדם שהפך את ה"הצצה" ל להציץשאנחנו אוהבים 

 להבין אותוסקרנים אנו  ובתגובה, הפרטיים של מטופליו, את משאלותיהם הכמוסות את החיים

לוויטבוק הסבר אחר, , "להציץ למציצן" אם תרצו. אך , לדעת את הפרטי בדמותו הציבוריתבחזרה

אנחנו הוא טוען, : כשאנחנו חוזרים אל פרויד, לריבוי העבודות על אבי הפסיכואנליזה, מעניין יותר

המחשבה של נמשכת והולכת בהתפתחות מסוים מתוך רגע היסטורי תמיד  עושים זאת

ציפלינה הפסיכואנליטית התמקדה לאורך ספרויד אחר. הדיממנו ניבט  רגע—הפסיכואנליטית

 הקשרשהייתה ייחודית ל אדםמהם עלתה תמונה ששונים,  נפשייםקונפליקטים בהשנים בדילמות ו

בניגוד פרויד, אם תרצו, השתנה בעקבות השינויים בתורתו. . היא צוירהבמסגרתו שהתיאורטי 

                                                      
אבל הוא משמש פחות  ,2017-, יצא גם הוא בFreud: The Making of an Illusionספרו הביקורתי של פרדריק קרוז,  5

 לתאר את חייו ופועלו של פרויד, אלא רואה בהם דרך לנגח את תורתו.
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בהתאם לאופן  השתנתהבה אנו בוחנים את חיי פרויד שיה על מוצארט או פיקאסו, הדרך לביוגרפ

ובילו לשינוי יקה הזבינים את תורתו. במקרה של מוצארט, למשל, שינויים בעולם המואנו מבו ש

. בה אנו מבינים אותושדרך ה משנים אתפסיכואנליזה בהערכתנו את יצירתו; אצל פרויד, שינויים ב

, הייתה 50-רשמית של פרויד בשנות ה-חציכתב את הביוגרפיה ה כשארנסט ג'ונסכך למשל, 

הפסיכואנליזה עסוקה בשאלות הקשורות בתסביך האדיפאלי ובמקומו של האב בהתפתחות הילד, 

במוקד  האב היהאלה בהיסטוריה האישית של פרויד. עסקה בעיקר ברבדים שלו ולכן הביוגרפיה 

, 21-, בעשור השני של המאה ההיוםעם אמו נידונו פחות. הקשרים ו , ואילפרוידחיי על העבודה 

הפסיכואנליזה עם עליית הפמיניזם המהפכה שעברה על ולי הוא אחר. פהמוקד התיאורטי והטי

בחיי הילד מיינת ודמהו תאם האמיתימקומה של הלהמחקרית תשומת הלב את  ההסיט הרדיקאלי

מרחב הפסיכולוגי מזוהה לרוב עם הזה שלב המבוגר (על חיי  אדיפאלי-הפרהשל השלב ולהשפעה 

עבודות על פרויד,  ולכן,. בו לאב מקום מרכזי יותר)ש ,לעומת המרחב האדיפאלישבין הילד ואמו, 

בחיי מרכזיות  סדרה של דמויות נשיותבתמקדו לא באב, אלא ה ,זו של וויטבוק במקרה שלפנינו

 . ובהשפעתן על חייו ועבודתו פרויד

, )1835-1930(נתנזון  אמליהיא של וויטבוק בביוגרפיה האינטלקטואלית הראשונה הדמות הנשית 

הכינוי שלה לפרויד —בנה המוכשר והמוצלח כי העריצה אתהמוכר בניגוד למיתוס ש, אמו של פרויד

. הקושי ית ורגשית מחיי פרויד הצעירזסבלה מדיכאון עמוק ונעדרה פי—mein goldener Sigi היה

לא רק על יחסיו עם נשים,  שהשפיע שנים קדימה, עמוק י וויטבוק, למשברפהוביל, ל המוקדם הזה

השנייה החשובה הדמות . בו פרויד התעלם ממקומה של האם בעבודתו התיאורטיתשאלא גם לאופן 

טיפלה בו , ש, המטפלת הצ'כית הקתוליתkinderfrau-, השל פרויד"אמו" החלופית  בסדרה היא

מרתה, לה מקדיש וויטבוק חלק קטן  השלישית היא אשתו. בהעדרה של האם הביולוגיתבמסירות 

שהתגבש בקשרים  ,אדיפאלי-יותר בספרו, שכן מערכת יחסיו עמה התבססה על רקע המבנה הפרה

  המוקדמים עם אמו והאומנת.

 ואולם,פרויד.  יאת הספר ליותר מתיאור סטנדרטי של חי ךהידע התיאורטי הנרחב של וויטבוק הופ

של פרויד ת יחסיו וכיצד מערכליח להסביר בספרו צמוויטבוק , שלוהטיפולי העשיר  ניסיונובזכות 

 והשפיעו עמוקות על התיאוריה הפסיכואנליטית. ת בהמשך חייוומשמעותי והיוהאומנת  אמועם 

פליס וילהלם גרמני וחברו הקרוב -הרופא היהודי של פרויד עם קשריובבמיוחד מתמקד וויטבוק 

הדיון . )1875-1961( יונגקרל צי, ולתקופה מסוימת ממשיכו החשוב, יהפסיכאטר השוויו) 1858-1928(

אינו  19-בעשור האחרון של המאה הוהשיטה הפסיכואנליטית  פליס על פרויד בהשפעה העצומה של

לא של כל מכתביהם.  מלאהאת המהדורה ה 1986-ברסם יבמיוחד מאז שג'פרי מייסון פ, דבר חדש

בטעויות של ופליס כסמכות רפואית מנעה מפרויד להכיר במגבלות בשל פרויד פעם נטען כי התלות 
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כפי שוויטבוק מיטיב  ואולם,, ובמקרים מסוימים עצרה את פרויד מלבטא רעיונות מקוריים. פליס

יצרה טית: היא בהתפתחות השיטה התיאורחשוב היה גם חלק התאהבות של פרויד בפליס ללתאר, 

רציונאלי, עם האחר של ההיגיון התרבותי -עם האישל פרויד העמוק למגע  את התנאים הנפשיים

בתוכו נבראה שהיה ה"מדיום  במונחי וויטבוק,, געון אלוהי" של פרוידי"שה המערבי.

עם יונג, עשור לאחר הפרידה מפליס, של פרויד  המורכב, הדיאלוג באופן דומה 6הפסיכואנליזה".

תיאוריה על : החל מהו מספר רב של מודלים בסיסיים בפסיכואנליזההתפתחממנה ש ,היה הקרקע

אישיים -דווקא הקשרים הביןועדיין,  לתיאוריה הפסיכואנליטית של הדת.ועד הפסיכוזה והנרקיסיזם 

, תהאנושי תבונהה עלמודע ולהתמודד עם שאלות כואבות -של פרויד, שהתירו לו לחקור את הלא

מנעו ממנו, לפי וויטבוק, לממש את המהלך הביקורתי החשוב שהתחיל. פרויד הצליח בזכות 

, ו ניסיון אישיבדיוק אות ואולם,ההיסטוריה האישית הכואבת לפרוץ מסגרות מושגיות רבות. 

ללכת צעד נוסף וחשוב. שמנעו ממנו לבנות הגנות וגבולות פנימיים,  ול ם, גראמוובמיוחד יחסיו עם 

היה בסופו של  , טוען וויטבוק,פרוידלעיוורון.  גם הביאב לא רק איפשר את פריצת הדרך, אלא הכא

 התבונה וההיגיוןהוא הדגיש את חשיבות בגלל קשייו המוקדמים, של הנאורות.  דרךדבר ממשיך 

שזכה  אף על פיהוא נטה אחר ההיגיון, במבנה הנפשי וראה בחיזוק האגו מטרה טיפולית מרכזית. 

רדיקאלי את הפוטנציאל ה מסקנות אלו ואחרות הסתירוההיגיון במבנה הנפש. -לראות את מקום אי

  7.פרויד " במחשבתת"לא רשמי צורהברק של הפסיכואנליזה, שנמצא  יותר

הופך את הביוגרפיה ו ל פרוידלאופן שבו וויטבוק מתאר את ההיסטוריה ש מובן נוסף ישלבסוף, 

. אם וויטבוק עומד על כך שהדמות של פרויד משתנה בהתאם לא שגרתי למודל ספרותי עליו

 ,אחרת על מסורתלתיאוריה הפסיכואנליטית השלטת בשיח בזמן כתיבת הספר, הרי שספרו מצביע 

של וויטבוק אינה מוסיפה פריט בניגוד למצופה מביוגרפיה חדשה, זו . בתוכה הביוגרפיה כתובהש

וויטבוק  , רוב המקורות ההיסטוריים שליותר מכךים על חיי פרויד. יודעכבר מידע חדש על מה שאנו 

להפנות מרבה לא פחות מצטט ממכתביו של פרויד, אך הוא פרויד. של ביוגרפיות אחרות  םה

: כל כך הרבה נכתב גבול לעבודת ההיסטוריון. אפשר לראות בכך לעבודות קודמות על מושא מחקרו

ד שאין ממש אבן שלא הרימו, סיפור שלא נחקר, אגדה שלא האחרונות, ע השנים 90-על פרויד ב

עובדה בספר לרמוז שיש הוא לא מנסה אפילו . מהמצב הזהמתוסכל  לאוויטבוק  ואולם,נבדקה. 

נהנה מהעבודה של קודמיו. עכשיו לא גילה על פרויד. במקום זאת, וויטבוק עד שאף אחד היסטורית 

על  זהו ספרולכן, הוא ביוגרפיות על פרויד. במידה רבה שחומר הגלם שלה כותב ביוגרפיה הוא 

. וויטבוק מתעד לא רק את חיי פרויד ההיסטוריה של הסיפור על פרויד לא פחות מסיפור על פרויד
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אחרות, מציע ביוגרפיה שהיא  אלא את המסורת בתוכה חיי פרויד נמסרו עד כה. וויטבוק, במילים

, אלא רק פרשנות של כניטרליותת יבשות שהוא יכול להציג ביוגרפיה: הוא מבין שאין עובדו-פוסט

היחיד. הוא מספר את הסיפור כפי שכבר סיפרו עובדות כאלו, ולכן עושה את הדבר, אולי, ההגיוני 

אותו אחרים, קושר לנראטיב אחד לא את חיי פרויד, אלא את הסיפורים שסופרו עליו. גם על כך 

  האשליה". שהוקרבה "האמת למען ומרניתן לאולי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-גלעד שרביט הוא עמית מחקר במרכז קובנר להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית ועמית פוסט

 דוקטורט באוניברסיטת תל אביב.


