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Nas pessoas vivas, possuidoras de alma, mora um estranho

visitante, um duplo mais fraco,

 seu outro eu como sua psique... cujo reino é o

mundo dos sonhos.

Erwin Rohde

Desde os encontros na casa de Sigmund Freud, a partir de 1902, come-
çam a surgir discussões sobre a psicanálise, girando em torno de seus usos.
Entre casos clínicos e ressonâncias culturais, encontramos figuras como Alfred
Adler, Carl Gustav Jung, Ludwig Binswanger, Karl Abraham, Ernest Jones, Sandor
Ferenczi. O homem responsável pelas atas era um mecânico vindo de família
pobre, chamado Otto Rank. Sem formação em medicina, podemos pensá-lo
como um enorme admirador em um primeiro momento, ávido leitor e primeiro
a escrever uma tese em psicanálise, em 1912. Esses elementos de um outsider
da prática psicanalítica, em um primeiro momento podem se apresentar como
uma desvantagem, mas sua enorme capacidade de superação e erudição em
assuntos literários e antropológicos podem ser de enorme importância para uma
reflexão psicanalítica sobre o fenômeno do estranhamento da realidade psíqui-
ca, tal como é apresentado em seu livro O Duplo.

O homem que mais tarde será analista de escritores como Anaïs Nin e
Henry Miller tem em mira pensar certos fenômenos da duplicidade psíquica,
numa espécie de espelhamento cujos personagens encontram dentro de si
mesmos. Como imagens que dizem internamente o que lhes ocorrem,
posicionando-os e, ao mesmo tempo, imprimindo os dramas de suas existênci-
as. “Uma sombria, porém inevitável, sensação que se apodera do espectador
parece nos revelar que aqui são abordados profundos problemas humanos.”
(RANK, 1925/2014, p. 16). E o que se esconde por trás desse termo sombrio?
Parece que dentro da cultura ocidental em nomes como E. T. A. Hoffmann,
Oscar Wilde, Guy Maupassant, Edgar Allan Poe e F. M. Dostoiévski, são apon-
tadas pistas de que algo no Eu, além de estar escondido, também se mostra
suscetível de perdição, desencontro, erro e desconhecimento. Neles vemos os
passos bem planejados do literário mostrando sua entrega e doação a uma arte
que desperta fenômenos incoerentes e por vezes de difícil entendimento, como
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R E S E N H A Smensagens a serem decifradas, pensamentos e sensações profundos. Necessi-
dade de resgatar algo aparentemente perdido que justamente surge em situa-
ções divergentes, buscando seus limites para que neles o homem possa se ex-
pressar livremente e, enfim, criar.

Otto Rank mostra o esforço da psicanálise pela aproximação com as artes,
tal como já vimos em Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, de 1907, ou O
Moisés de Michelangelo, de 1914, ambos de Freud, e, portanto, seu resultado
literário parece ainda importante por demonstrar na literatura também a fonte
do padecimento psíquico da era moderna. O homem moderno torna-se homem
literário por excelência, podendo já esmiuçar seus problemas, descrevê-los,
apresentá-los sob a forma de uma narrativa e, mais destacado ainda, admiran-
do-se com sua própria história. O fenômeno do duplo não pode ser resumido à
parcialidade dos estudos literários, nem a um achado psicológico, mas é justa-
mente a associação desses dois domínios que renova o que um psicanalista
pode desenvolver na escuta do outro e o que o teórico das letras se vê
embrenhado em desvendar. A literatura humaniza, diferentemente da escuta
clínica, mas de uma forma que lida com a sensibilidade humana. São diferentes
vias desse encontro: uma precisa ser liberada como arte, a outra busca ser
integralizada à história pessoal de cada sujeito. Uma pode estar na outra, pois
asseguram o homem da existência de uma alteridade inerente. Estar em rela-
ção gera esse abismo que é interno, cuja fantasia tenta aproximar, para dar
significado, e afastar, quando o consciente não consegue suportar o conteúdo
envolvido.

Nesses meandros, o aparente protagonismo dos personagens encontra um
sentimento tão ricamente trabalhado nos interstícios de seus autores. Esses, por
sua vez, são criadores de cenas tortuosas que se utilizam dessas para gerarem
reações espelhadas de algo muito maior, talvez lido apenas nas entrelinhas. Aí
neste momento, tal como coloca Ruppelkopf citado por Rank (1925/2014, p.
80): “A vergonha, o ódio, a falta de vontade de viver, Vergonha, arrependimen-
to, em suma, um sofrimento descomunal”. E aqui as propensões dos escritores
ao mostrarem a sombra de seus psiquismos, como cientistas em um laboratório,
mas eclodindo as regras e as repetições da cientificidade positivista. Nesse
pertencimento do legado cultural toda a humanidade repercute a sensação de
que algo ainda parece misterioso e necessariamente a ser descoberto para com-
pletar a vida, seja nas culturas da Melanésia ou da Grécia Antiga. Entre os
povos há sempre esse temor sobre o que se vê representado como algo que
emana de si mesmo e neste encontro o temor da perdição. Por isso mesmo, a
aparição de lendas como o temor de se olhar no espelho da água, dando luz a
um suposto desaparecimento, é algo mais antigo que a lenda grega de Narciso.
Essa lenda já está nos relatos do etnógrafo inglês James Frazer sobre os esqui-
mós devido ao temor do aprisionamento da alma na imagem (Eidolon), metáfo-
ra de uma morte psíquica. Para a psicanálise, parece consenso que a relação
analítica, transferencial na sua especificidade, não pode deixar qualquer tipo
de idolatria assumir-se como verdade absoluta. Isso leva justamente aos pro-
blemas da religião que o próprio Freud afirmou como problemática para o de-
sejo humano, neurotizando as pessoas pela acolhida irrestrita de uma lideran-
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proselitista.

Otto Rank, enfim, deixará também um interessante legado para as gera-
ções posteriores de psicanalistas: a análise dos artistas e de suas artes como
formas de perguntas cheias de materiais a serem pensados. Não por nada,
Wilfred R. Bion coloca a célebre frase do escritor Maurice Blanchot (toda a
resposta é a desgraça da pergunta), como epígrafe de seu livro Atenção e Inter-
pretação, de 1970; Jacques Lacan se aproximará de Edgar Allan Poe em seu
Seminário sobre A Carta Roubada, de 1966; e, não obstante, D. W. Winnicott
mostrou como os fenômenos transicionais fazem parte de crianças e artistas em
seu livro O Brincar e a Realidade, de 1971. Isso sem mencionar os psicanalistas
contemporâneos como André Green, Christopher Bollas e Elizabeth Roudinesco,
com amplo conhecimento em estética e história. Rank, como um pioneiro do
ensino e divulgação da psicanálise, mostra também os diversos alcances desta
disciplina num mundo que aos poucos foi sendo dominado pela opressão dos
regimes totalitários e das conclusões tirânicas retiradas do neopositivista
comportamentalismo estadunidense. Em O Duplo, Otto Rank mostra, além da
riqueza de sua pesquisa, a esperança por um mundo em que a arte possa se
aproximar do homem e que o homem possa continuar a ser atingido por ela,
ressignificando o que há de precioso e verdadeiro na vida.
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