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Komunikacja między tymi dwoma obszarami zainteresowań autorki – psychoanalizą i literaturą – przebiega tak synchronicznie, że
otrzymujemy dzieło trójwymiarowe: skończone, bogate i złożone. Gdy Sodré pisze o literaturze, nie narzuca koncepcji
psychoanalitycznych, zaś refleksji nad dziełami literackimi nie snuje wyłącznie po to, by dowieść słuszności psychoanalitycznych tez.
Harmonijne oddziaływanie tych dwóch dziedzin – a każda jest aspektem rzetelnego i żywotnego namysłu nad kondycją człowieka, nad
jego pragnieniami, lękami i urojeniami – zaświadcza o głębi omawianych dzieł literackich i psychologicznej wiarygodności koncepcji
psychoanalitycznych.
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O Autorkach
Podziękowania
Wprowadzenie
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Madzia i Dorotea
Reparacja i przepracowanie w powieściach George Eliot
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Psychoanaliza i literatura
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Idealizacja, erotyzacja i powrót odszczepionego
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Edyp i my
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Rana, łuk i cień obiektu
Uwagi na temat „Żałoby i melancholii” Freuda
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Tam, gdzie padają światła i cienie
O niemożności pamiętania i niemożności zapominania

Rozdział 13
„W tej właśnie chwili, teraz, właśnie teraz…”
O zawiści i znienawidzonej miłości

Rozdział 14
„Wieczna orgia”
Fantazje histeryczne, biseksualność i kwestia złej wiary

Rozdział 15
Uzależnienie od życia na niby
O patologicznym śnieniu na jawie i niepokojącej wieloznaczności wynikającej z imitowania „prawdziwej miłości”
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