
κ3ς θεωρ$ας και στις δι���ρες σ-�λ(ς, δηλαδ3 στις ιδιαιτερ&τητες π�υ αν(πτυ-
;αν στη συν(-εια (π.-. στ�υς �ρθ&δ�;�υς, Λακανικ��ς κλπ.). Αυτ& γιατ$ �ι κυ-
ρι&τερες σ-�λ(ς αν(πτυ;αν στην �υσ$α τη �ρ�ϋδικ3 θεωρ$α, διατηρ�ντας τις
θεµελιακ(ς της παραδ�-(ς, και πρ�(#ησαν σε δι���ρες επιµ(ρ�υς ερµηνε$ες
π�υ την εµπλ�υτ$8�υν -ωρ$ς να την αµ�ισ#ητ��ν. Αυτ& δεν σηµα$νει &τι δεν
θα γ$νει ανα��ρ� σε �ρισµ(ν�υς αναλυτ(ς και στην συγκεκριµ(νη συνεισ��ρ�
τ�υς &π�υ κρ$νεται απαρα$τητ�, αλλ� &τι δεν θα γ$νει εκτεν3ς ανα��ρ� σε κ�-
π�ια απ& αυτ(ς τις µετε;ελ$;εις. >τσι, για παρ�δειγµα, εν� �ι θεωρητικ�$ της
ψυ-αν�λυσης π�υ (-�υν ασ-�ληθε$ µε παρεµ�ερ3 µε αυτ3 τη µελ(τη 8ητ3µατα
(&πως � εθνικισµ&ς, � ρατσισµ&ς κ.�.) τ�π�θετ��νται στην παρ�δ�ση π�υ δη-
µι��ργησε � Lacan (π.-. Zizek, Kristeva, Λ$π�#ατς), δεν κρ$θηκε απαρα$τητη η
ιδια$τερη ανα��ρ� στη Λακανικ3 πρ�σ(γγιση, π(ραν των ανα��ρ�ν σε συγκε-
κριµ(ν�υς θεωρητικ��ς.

Η παρ�υσ$αση αυτ3 θα ;εκιν3σει µε τις κεντρικ(ς ψυ-αναλυτικ(ς (νν�ιες
�στε να (ρθ�υµε σε επα�3 µε τη σ-ετικ3 �ρ�λ�γ$α. ?πως ε$ναι �υσικ&, δε θα
ε;αντλ3σ�υµε &λα τα σηµαντικ� στ�ι-ε$α και (νν�ιες –κ�τι τ(τ�ι� θα απαιτ��-
σε περισσ&τερ� απ& (να κε��λαι�, περισσ&τερ� και απ& (να #ι#λ$� $σως. Θα
γ$νει ανα��ρ� µ&ν� σε αυτ(ς π�υ ε$ναι �υσι�δεις και απαρα$τητες για µια αρ-
-ικ3 και #ασικ3 καταν&ηση της ψυ-αναλυτικ3ς θεωρ$ας και, επ$σης, για την
καταν&ηση της τα�τισης, π�υ απ�τελε$ τ� αντικε$µεν� αν�λυσ3ς µας. Κ�π�ιες
λ�ιπ&ν απ& αυτ(ς τις (νν�ιες θα ε;εταστ��ν ανε;�ρτητα στην αρ-3, εν� κ�-
π�ιες �λλες θα ερµηνευτ��ν σε συν�ρτηση µε την τα�τιση, την �π�$α θα ανα-
λ�σ�υµε εκτεν�ς στη συν(-εια αυτ�� τ�υ κε�αλα$�υ.

µ∞™π∫∂™ ∂¡¡Oπ∂™ ™∆∏¡ æÀÃ∞¡∞§À™∏

Η #ασικ&τερη (νν�ια στην ψυ-αν�λυση ε$ναι αυτ3 τ�υ ασυνειδ3τ�υ. Τ� ασυ-
νε$δητ� ε$ναι η πι� σηµαντικ3 και καιν�τ&µ�ς ανακ�λυψη τ�υ Freud –ανα-

κ�λυψη µε την (νν�ια της πρ�της συστηµατικ3ς επε;εργασ$ας και παρ�υσ$α-
σ3ς τ�υ ως µιας σ�λληψης αναλυτικ3ς, και &-ι απλ� ως µια γενικ&λ�γη ανα-
��ρ� 3 υπ�θετικ3 σκ(ψη &πως ανα�ερ&ταν 3δη σε �ιλ�σ��ικ�, κυρ$ως, κε$µε-
να. Απ& ιεραρ-ικ3 σκ�πι�, συνεπ�ς, θα (πρεπε να ε$ναι � πρ�τ�ς ψυ-αναλυ-
τικ&ς &ρ�ς π�υ θα ε;ηγ3σ�υµε εδ�. Παρ’ &λα αυτ�, ε$ναι ιδια$τερα π�λ�πλ�κ�
ν’ ανα�ερθ��µε στ� ασυνε$δητ� -ωρ$ς να (-�υµε µια εικ&να των �ρµ�ν1, δι&τι
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1. Η γερµανικ3 λ(;η π�υ µετα�ρ�στηκε στα αγγλικ� ως ‘instinct’ ε$ναι η λ(;η ‘Trieb’, π�υ ση-
µα$νει �ρµ3 (drive). Αντιθ(τως, η λ(;η ‘Instinkt’ (‘instinct’ στα αγγλικ�) -ρησιµ�π�ιε$ται απ& τ�ν
Freud µ&ν� σε σ-(ση µε τα 8�α: “... the instincts of animals”, στ� Moses and Monotheism, 1939: 346 



η $δια η επ$γνωση της �παρ;3ς τ�υ δηµι�υργ3θηκε µ(σα απ& τις �ρµ(ς –εν µ(-
ρει2. >τσι, για την ευκ�λ&τερη καταν&ησ3 τ�υ, ας ;εκιν3σ�υµε µε τις �ρµ(ς.

�ι �ρµ�ς ε$ναι �ι «αντιπρ&σωπ�ι/εκ�ραστ(ς &λων των εσωτερικ�ν δυν�-
µεων π�υ πρ�(ρ-�νται απ& τ� σ�µα και δια-(�νται στ� µη-ανισµ& της δια-
ν&ησης» (Freud, 1920: 306)3 3, µε �λλα λ&για, µια απα$τηση των εσωτερικ�ν δυ-
ν�µεων στη σκ(ψη και τ� πνε�µα. Η �υσ$α των �ρµ�ν ε$ναι η π$εση (pressure)
π�υ ασκ��ν για την ικαν�π�$ηση των απαιτ3σε�ν τ�υς, η π�σ&τητα εν(ργειας
π�υ ε;ωτερικε��υν: στην πραγµατικ&τητα, �ι �ρµ(ς ε$ναι �ι $διες �ι εσωτερικ(ς
δυν�µεις π�υ ανα8ητ��ν δι(;�δ� στη διαν&ηση, η δι-(;�δ�ς των �π�$ων γ$νε-
ται µ(σω ψυ-ικ�ν ‘αντιπρ�σ�πων’/αναπαραστ�σεων (Freud 1915b). Η -ρ3ση
τ�υ &ρ�υ, &πως τ�ν εισ3γαγε � Freud, δεν υπ�ν�ε$ σ-(ση µε τ� λεγ&µεν� ‘8ωι-
κ& (νστικτ�’. Πρ&κειται για ψυ-ικ��ς αντιπρ�σ�π�υς π�υ εδρ�8�νται στ�ν
$δι� τ�ν �ργανισµ& και, συνεπ�ς, #ρ$σκ�νται στα σ�ν�ρα µετα;� τ�υ πνευµα-
τικ�� και τ�υ σωµατικ��: �(ρν�υν στη ν&ηση τα µην�µατα π�υ στ(λνει � αν-
θρ�πιν�ς �ργανισµ&ς. � σκ�π&ς των �ρµ�ν ε$ναι η ευ-αρ$στηση: ανα8ητ��ν
την ευ-αρ$στηση, δηλαδ3 την ικαν�π�$ηση τ�υ ερεθ$σµατ�ς π�υ τις θ(τει σε κι-
νητ�π�$ηση και τις κ�νει να στ(λν�υν δι���ρα µην�µατα στ� µη-ανισµ& της
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(δε$τε επ$σης την υπ�σηµε$ωση 1 στ� $δι�, σ. 346). Η λανθασµ(νη απ&δ�ση στα αγγλικ� απ& την
Standard Edition επισηµ�νθηκε αργ&τερα αλλ� διατηρ3θηκε για στιλιστικ��ς λ&γ�υς, καθ�ς �
&ρ�ς ‘(νστικτ�’ ε$-ε 3δη καθιερωθε$. Α;$8ει να ανα�(ρ�υµε εδ� την υπ�σηµε$ωση της επιµ(λειας
(κδ�σης απ& τ� New Introductory Lectures on Psychoanalysis των εκδ&σεων Penguin σ-ετικ� µε
τη λ(;η ‘Trieb’: “Κυρι�λεκτικ� �ρµ3 [‘drive’]. Η γερµανικ3 λ(;η µετα�ρ�8εται συ-ν� (τσι, αλλ�
-�ριν τ�υ στιλ και της γραµµατικ3ς, και για να απ��ευ-θε$ η ανα-ρ�νιστικ3 παρερµηνε$α
(anachronistic misrepresentation) των ιδε�ν τ�υ Freud, η λ(;η ‘(νστικτ�’ [‘instinct’] -ρησιµ�π�ιε$-
ται σε &λη τη Standard Edition” (1933#: 129, υπ�σηµε$ωση 1). ?µως, αυτ& τ� λ�θ�ς στη µετ��ρα-
ση δεν ε$ναι ασ3µαντ�, γιατ$ �ι δ�� λ(;εις υπ�δηλ�ν�υν κ�τι δια��ρετικ&. Η �ρµ3 ανα�(ρεται σε
µια παρ&ρµηση, µια αυθ&ρµητη �θηση 3 λα-τ�ρα για κ�τι. Τ� (νστικτ�, απ& την �λλη, ε$ναι θε-
µελιωδ�ς #ι�λ�γικ&, �ρα και αναπ&�ευκτ�, και δεν µπ�ρε$ να γ$νει αντικε$µεν� διαν�ητικ3ς επε-
;εργασ$ας (π.-. τ� (νστικτ� της επι#$ωσης π�υ επιτ�σσει τη διατρ��3). Τα (νστικτα δεν µπ�ρ��ν
να γ$ν�υν αντικε$µεν� κ�ινωνικ3ς διαµεσ�λ�#ησης, κ�τι π�υ αντιθ(τως -αρακτηρ$8ει τις �ρµ(ς
και απ�τελε$ �υσιαστικ& παρ�γ�ντα στη µετ�υσ$ωσ3 τ�υς (διαδικασ$α π�υ θα δ��µε στη συν(-
-εια). Λ&γω της σηµαντικ&τητας της δια��ρ�ς τ�υς, θα κρατ3σ�υµε την �ρθ3 µετ��ραση τ�υ
&ρ�υ γενικ� ως ‘�ρµ3ς’, εκτ&ς απ& παραθ(µατα και ανα��ρ(ς σε συγγρα�ε$ς π�υ ανα�(ρ�νται
στ� ‘(νστικτ�’, 3 &ταν η (νν�ια π�υ θ(λ�υµε να περιγρ�ψ�υµε ε$ναι πρ�γµατι αυτ3 τ�υ ενστ$κτ�υ
(π.-. στα 8ωικ� (νστικτα). � &ρ�ς εµ�αν$8εται στην ελληνικ3 µετ��ραση τ�υ Language of
Psychoanalysis των Laplanche & Pontalis (1973) ως εν&ρµηση (Εκδ&σεις Κ(δρ�ς, 1986).

2. Εν µ(ρει, γιατ$ τ� ασυνε$δητ� τ� πρ�σεγγ$8�υµε και µ(σα απ& τα &νειρα και την αν�λυσ3
τ�υς.

3. «Τhe representatives of all the forces originating in the interior of the body and transmitted
to the mental apparatus».



διαν&ησης. Για την ακρ$#εια, �ι �ρµ(ς υπηρετ��ν την αρ-3 της ευ-αρ$στησης4,
δηλαδ3 ανα8ητ��ν την ευ-αρ$στηση/ικαν�π�$ησ3 τ�υς σε κ�θε περ$πτωση,
ακ&µα και &ταν αυτ& δεν ε$ναι �µεσα �ρατ& (&ταν δηλαδ3 ενδι�µεσ�ι τρ&π�ι
ικαν�π�$ησης µιας �ρµ3ς δηµι�υργ��ν την εντ�πωση &τι ε;υπηρετ��ν κ�π�ι�
�λλ� σκ�π&).

Τα αντικε$µενα των �ρµ�ν ε$ναι συν3θως (µψυ-α 3 �ψυ-α (πρ�γµατα 3 �ν-
θρωπ�ι), αλλ� ακ&µη και δραστηρι&τητες, ιδ(ες, σηµε$α τ�υ σ�µατ�ς κλπ., µ(-
σω των �π�$ων �ι �ρµ(ς µπ�ρ��ν να ικαν�π�ι3σ�υν τ� σκ�π& τ�υς, τ� σκ�π&
της ευ-αρ$στησης. Τα αντικε$µενα των �ρµ�ν ε$ναι στην �υσ$α τα µ(σα επ$τευ-
;ης τ�υ σκ�π�� τ�υς. Η πρ�;η της επιλ�γ3ς εν&ς ανθρ�π�υ, πρ�γµατ�ς κλπ.
ως αντικειµ(ν�υ των �ρµ�ν, ως ‘αντικε$µεν� αγ�πης’ (love-object) σ�µ�ωνα µε
τη �ρ�ϋδικ3 �ρ�λ�γ$α, �ν�µ�8εται επιλ�γ3 αντικειµ(ν�υ (object-choice) 3 κ�-
θε;ης (object-cathexis)5. Σε �ρισµ(νες δε περιπτ�σεις παρατηρε$ται µια ιδια$τε-
ρα στεν3 σ-(ση, πρ�σκ&λληση θα λ(γαµε εν&ς ατ&µ�υ στ� αντικε$µεν� αγ�πης:
&ταν αυτ& συµ#α$νει, τ� αντικε$µεν� µετατρ(πεται περισσ&τερ� σε αυτ�σκ�π&
παρ� σε µ(σ� επ$τευ;ης εν&ς σκ�π��. Αυτ(ς �ι περιπτ�σεις ε$ναι παθ�λ�γικ(ς,
και περιγρ���νται µε τ�ν &ρ� καθ3λωση (fixation: αλλι�ς πρ�σκ&λληση 3
πρ�σ3λωση), π�υ περιγρ��ει την εµµ�ν3 µε (να αντικε$µεν�.

� Freud στα γραπτ� της ωριµ&τητ�ς τ�υ τα;ιν&µησε τις �ρµ(ς σε δ�� µε-
γ�λες κατηγ�ρ$ες: στις �ρµ(ς της 8ω3ς και στις �ρµ(ς της επιθετικ&τητας6. Ας
;εκιν3σ�υµε µε τις τελευτα$ες. �ι �ρµ�ς της επιθετικ�τητας, 3 της καταστρ�-
�3ς, (-�υν ως σκ�π& την καταστρ��3, την ταπε$νωση, 3 ακ&µη και τ� θ�νατ�.
?ταν κατευθ�ν�νται πρ�ς τα (;ω, τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, επι8ητ��ν να κατα-
στρ(ψ�υν �τιδ3π�τε περι#�λλει τ� �τ�µ�, και εκδηλ�ν�νται µε επιθετικ&τητα
και ε-θρ&τητα πρ�ς τ�υς �λλ�υς. ?ταν κατευθ�ν�νται πρ�ς τα µ(σα, πρ�ς τ�ν
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4. Θα ανα�ερθ��µε στην αρ-3 της ευ-αρ$στησης λ$γ� παρακ�τω, σε αυτ& τ� κε��λαι�.
5. Η (νν�ια της κ�θε;ης ανα�(ρεται στ� γεγ�ν&ς &τι µια π�σ&τητα ψυ-ικ3ς εν(ργειας (-ει

επενδυθε$ σε (να αντικε$µεν�. Να διευκρινιστε$ εδ� &τι πρ&κειται για µια �ικ�ν�µικ3 (νν�ια: η �ι-
κ�ν�µικ� δι�σταση στη �ρ�ϋδικ3 θεωρ$α ανα�(ρεται στην υπ&θεση &τι �ι ψυ-ικ(ς διεργασ$ες και
διαδικασ$ες εµπερι(-�υν τη µετ�δ�ση και κυκλ���ρ$α µετρ�σιµης π�σ�τητας εν(ργειας, δηλαδ3
εν(ργειας π�υ µπ�ρε$ να αυ;ηθε$ 3 να µειωθε$. Στην κ�θε;η µιλ�µε συ-ν� για αυ;ηµ(νη π�σ&τη-
τα εν(ργειας π�υ (-ει επενδυθε$ σε (να αντικε$µεν�. ∆ε$τε επ$σης στ� Laplanche & Pontalis, 1973:
62-65 και 127-130.

6. Ανα�(ρ�µαι εδ� στη µεταγεν(στερη τα;ιν&µηση π�υ (κανε στ� New Introductory Lectures
of Psychoanalysis (1933#). Νωρ$τερα, στ� Beyond the Pleasure Principle (1920), την $δια κατηγ�-
ρι�π�$ηση αν(�ερε και ως >ρως και Θ�νατ�ς. Στα νε&τερα (ργα τ�υ, και συγκεκριµ(να στ�
Instincts and their Vicissitudes (1915) αν(�ερε µ&ν� τις �ρµ(ς τ�υ εγ�, 3 �ρµ(ς της αυτ�συντ3ρη-
σης, και τις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας (1915: 121). Αυτ(ς �ι δ�� �µ�δες δεν ε;α�αν$στηκαν, αλ-
λ� εντ�-θηκαν τ� 1920 στην ευρ�τερη κατηγ�ρ$α τ�υ >ρωτα/8ω3ς.



$δι� τ�ν εαυτ&, εκδηλ�ν�νται ως τ�ση αυτ�καταστρ��3ς. Στην αλληλ�γρα�$α
τ�υ µε τ�ν Einstein (στ� Why War? 1933), � Freud τ�π�θ(τησε τις �ρµ(ς αυτ(ς
στην καρδι� της πεσιµιστικ3ς τ�υ �π�ψης για (να µ(λλ�ν -ωρ$ς π�λ(µ�υς και
συγκρ��σεις, καθ�ς π$στευε &τι ε$ναι αδ�νατ� να απαλλα-τ��ν �ι �νθρωπ�ι
απ& τις επιθετικ(ς �ρµ(ς τ�υς. Παρ’ &λα αυτ�, επισ3µανε &τι θα µπ�ρ��σε η
επιθετικ&τητα να εκτραπε$, να δι�-ετευτε$ δηλαδ3 σε στ&-�υς π�υ θα ε$ναι λι-
γ&τερ� επι83µι�ι για την κ�ινων$α, µ(σω της επιστ3µης και τ�υ π�λιτισµ��, και
(τσι να απ��ευ-θ��ν �ι π&λεµ�ι (η διαδικασ$α εκτρ�π3ς λ(γεται µετ�υσ$ωση)7.

�ι �ρµ�ς της �ω�ς ε$ναι αυτ(ς π�υ κ�ν�υν τ�υς ανθρ�π�υς να 8�υν µα8$
και να δηµι�υργ��ν εν&τητες και συλλ�γικ(ς �ντ&τητες. Αυτ(ς -ωρ$8�νται στις
�ρµ(ς τ�υ εγ� 3 της αυτ�συντ3ρησης, και στις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας. �ι
�ρµ�ς της αυτ�συντ�ρησης (-�υν �µεση σ-(ση µε τις σωµατικ(ς λειτ�υργ$ες
π�υ ε$ναι απαρα$τητες για τη 8ω3 τ�υ ανθρ�π�υ (&πως η πε$να κλπ.). Επ$σης,
&µως, ε$ναι υπε�θυνες και για τη δηµι�υργ$α συναισθηµατικ�ν και κ�ινωνικ�ν
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7. >-ει ενδια�(ρ�ν να επισηµ�ν�υµε τ� ε;3ς. ?πως ανα�(ρθηκε, �ι �ρµ(ς αυτ(ς µπ�ρε$ να
επιδι�;�υν ακ&µη και τ� θ�νατ�, και γι’ αυτ& (-�υν �ν�µαστε$ και �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ. �ι �ρµ(ς
τ�υ θαν�τ�υ ε$ναι αυτ(ς π�υ «επιδι�κ�υν να �δηγ3σ�υν τ�ν �νθρωπ� να καταστρ(ψει και να
µει�σει τη 8ω3 στην αρ-ικ3 της κατ�σταση της αν&ργανης 8ω3ς» (Freud 1933: 357). �ι �ρµ(ς αυ-
τ(ς συνδ(�νται µε την καταπιεστικ3 παρ&ρµηση για επαν�ληψη (compulsion to repeat), η �π�$α
συνδ(εται µε τη συντηρητικ3 ��ση των �ρµ�ν και -αρακτηρ$8ει τ� ασυνε$δητ� γενικ�. Η παρ&ρ-
µηση για επαν�ληψη περιγρ��ει την εσωτερικ3 π$εση π�υ ασκε$ται �στε να επιστρ(ψει � ψυ-ι-
σµ&ς σε πρ�γεν(στερη κατ�σταση απ& αυτ3 π�υ ε$ναι. Αυτ& σηµα$νει ε$τε να επαναλ�#ει στ� πα-
ρ&ν µια παλαι&τερη ψυ-�λ�γικ3 εµπειρ$α, -ωρ$ς συνειδητ3 γν�ση της αρ-ικ3ς, ε$τε να επιθυµε$
την επιστρ��3 σε πρ�γεν(στερες καταστ�σεις τις �π�$ες αναπ�λε$ ως ιδεατ(ς. Στ� #αθµ&, λ�ιπ&ν,
π�υ πριν απ& τη 8ω3, τη γ(ννηση δηλαδ3 εν&ς ατ&µ�υ, υπ�ρ-ει η ανυπαρ;$α, η αν&ργανη 8ω3, η
τ�ση επιστρ��3ς στην πρ�γεν(στερη κατ�σταση π�υ περιγρ��ει η παρ&ρµηση για επαν�ληψη
σηµα$νει επιδ$ω;η τ�υ θαν�τ�υ. Στη δυ�δα >ρως και Θ�νατ�ς, � τελευτα$�ς επιδι�κει να ακυ-
ρ�σει, να καταστρ(ψει τη δηµι�υργ$α δεσµ�ν και εν&τητας π�υ επιδι�κ�υν �ι �ρµ(ς τ�υ >ρωτα,
της 8ω3ς (Laplanche & P�ntalis 1973: 103). �ι �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ πρωτ�ανα�(ρθηκαν τ� 1920,
στ� Beyond the Pleasure Principle, και η επιθετικ&τητα θεωρε$ται η ε;ωτερικευµ(νη τ�υς (κ�ρα-
ση: µ�λιστα, �ι Laplanche και P�ntalis ανα�(ρ�υν την επιθετικ&τητα ως τ� κ�µµ�τι εκε$ν� των
�ρµ�ν τ�υ θαν�τ�υ π�υ κατευθ�νεται πρ�ς τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�. Π�ντως, εν� �ι �ρµ(ς της επι-
θετικ&τητας 3 της καταστρ��3ς απ�τελ��ν #ασικ& στ�ι-ε$� της ψυ-αναλυτικ3ς θεωρ$ας, η ανα-
��ρ� στις �ρµ(ς τ�υ θαν�τ�υ ε$ναι ιδια$τερα περι�ρισµ(νη. �ωρ$ς να (-ει ρητ� απ�ρρι�θε$, η
ιδ(α της εν&ρµησης π�υ επιδι�κει τ� θ�νατ� πρ�κ�λεσε την αντ$δραση ακ&µη και των ‘�ρθ&δ�-
;ων’ υπ�στηρικτ�ν τ�υ Freud, #ασισµ(νη κυρ$ως σε ηθικ(ς αντιρρ3σεις, αλλ� και επειδ3 3ταν
ιδια$τερα ακρα$α για να στηρι-τε$ -ωρ$ς ισ-υρ3 κλινικ3 υπ�στ3ρι;η. Μ�λιστα, και � $δι�ς � Freud
δεν τις αν(πτυ;ε περισσ&τερ�, -ωρ$ς ωστ&σ� να τις απ�ρρ$ψει, και στ� New Introductory Lectures
to Psychoanalysis (1933#: 136) ακ�λ��θησε την ευρ(ως απ�δεκτ3 και στη συν(-εια τα;ιν&µηση, σε
�ρµ(ς της 8ω3ς, και σε �ρµ(ς της επιθετικ&τητας (π�υ κατευθ�ν�νται και στ�ν ε;ωτερικ& και
στ�ν εσωτερικ& κ&σµ� τ�υ ατ&µ�υ).



δεσµ�ν, στ� #αθµ& π�υ αυτ& ε$ναι απαρα$τητ� για την αυτ�συντ3ρηση: επειδ3
τα ανθρ�πινα &ντα δεν (-�υν τη #ι�λ�γικ3 δυνατ&τητα να ε$ναι αυτ&ν�µα και
αυτ�ρκη µε τ� π�υ γεννι��νται, -ρει�8�νται απαραιτ3τως (να πρ�στατευτικ&
περι#�λλ�ν για τη 8ω3 τ�υς –µε #ασικ& στ�ι-ε$� την �ικ�γ(νεια, 3 απλ� τη µη-
τ(ρα. Ας µην ;ε-ν�µε &τι τ� ανθρ�πιν� #ρ(��ς ε$ναι $σως τ� µ&ν� απ& τα θη-
λαστικ� π�υ γεννι(ται τ&σ� πρ&ωρα, και η επι#$ωσ3 τ�υ ε;αρτ�ται κυρι�λε-
κτικ� απ& την �παρ;η εν&ς �λλ�υ. Η συνειδητ�π�$ηση αυτ3 ε$ναι καθ�ριστικ3
για την �παρ;η κ�ινων$ας, αλλ� δηµι�υργε$ και αντικρ�υ&µενα συναισθ3µατα:
η ε;�ρτηση απ& κ�π�ι�ν �λλ� δηµι�υργε$ εκνευρισµ& στ� #ρ(��ς, αλλ� και τη
συνειδητ�π�$ηση &τι η �παρ;3 τ�υ πρ�ϋπ�θ(τει και τ�υς �λλ�υς. >τσι, �ι �ρ-
µ(ς της αυτ�συντ3ρησης ε$ναι απ& τη ��ση τ�υς αρκετ� εγωιστικ(ς8 (�ρµ(ς τ�υ
εγ�), καθ�ς δηµι�υργ��ν και στηρ$8�υν τη συν�παρ;η και συµ#$ωση των αν-
θρ�πων σε µια αναγκαι&τητα. Αντιλαµ#�νεται κανε$ς πως �ι σωµατικ(ς λει-
τ�υργ$ες υπαγ�ρε��υν επιθυµ$ες π�υ εκ�ρ�8�νται στη συν(-εια ως ψυ-�λ�γι-
κ(ς αν�γκες, &πως η αν�γκη για πρ�στασ$α και τ� α$σθηµα της ασ��λειας, π�υ
δηµι�υργ��νται απ& τ� σ�µα αλλ� στη συν(-εια αυτ�ν�µ��νται στ� ψυ-�λ�-
γικ&-διαν�ητικ& επ$πεδ� –αυτ&ς ε$ναι �λλωστε και � �ρισµ&ς των �ρµ�ν.

�ι σε��υαλικ�ς �ρµ�ς επ$σης σ-ετ$8�νται µε σωµατικ� ερεθ$σµατα και αν�-
γκες π�υ ανα8ητ��ν την ευ-αρ$στηση και (-�υν ως σκ�π& την ικαν�π�$ηση
τ�υ σ�µατ�ς (µε απ�τερ� σκ�π& τη διαι�νιση τ�υ ε$δ�υς). Αλλ� δεν ε$ναι µ&-
ν� αυτ&: ανα�(ρ�νται σε �τιδ3π�τε µπ�ρε$ να συµπεριλη�θε$ στη λ(;η ‘αγ�πη’
(ερωτικ(ς σ-(σεις, συναισθηµατικ��ς δεσµ��ς, �ιλ$ες κλπ.). Πρ&κειται για την
�ρµ3 της αγ�πης, π�υ (-ει στ�ν πυρ3να της τη σε;�υαλικ3 αγ�πη, και απ�τε-
λε$ κινητ3ρι� δ�ναµη κ�θε �µαδ�π�$ησης. >τσι, στις ερωτικ(ς σ-(σεις των 8ευ-
γαρι�ν �ι �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας (-�υν (ναν �µεσ� σε;�υαλικ& στ&-�:
&µως, και στις �µ�δες υπ�ρ-ει επ$σης η σε;�υαλικ&τητα, αλλ� η �ρµ3 της δι�-
-ετε�εται πρ�ς δια��ρετικ��ς στ&-�υς, α��� � αρ-ικ&ς της αναστ(λλεται: (τσι,
η σ-(ση (3 �ι λιµπιντικ�$ δεσµ�$)9 π�υ αναπτ�σσεται µετα;� των ατ&µων δια-
τηρε$ την αρ-ικ3 της εν(ργεια/δ�ναµη, π�υ &µως δηµι�υργε$ (ναν �µαδικ& δε-
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8. Θα µπ�ρ��σαµε να υπ�θ(σ�υµε &τι ε;αιτ$ας της �ρµ3ς της αυτ�συντ3ρησης η �ρµ3 της επι-
θετικ&τητας κατευθ�νεται συ-ν&τερα πρ�ς τ�ν ε;ωτερικ& κ&σµ�, και να τ� συνδ(σ�υµε αυτ& και
µε την (ντ�νη επιθετικ&τητα π�υ αναπτ�σσ�υν τα �τ�µα &ταν #ρ$σκ�νται σε κ$νδυν�, &ταν αµ�-
ν�νται, συσ-ετ$8�ντας (τσι την επιθετικ&τητα των ατ&µων και µε την �ρµ3 της αυτ�συντ3ρησ3ς
τ�υς. � Freud ε$-ε αναρωτηθε$ για τη σ�νδεση των �ρµ�ν της αυτ�συντ3ρησης και τ�υ Θαν�τ�υ
στ� Beyond the Pleasure Principle (1920).

9. Λ$µπιντ� (libido) ε$ναι τ� &ν�µα της εν(ργειας π�υ #ρ$σκεται π$σω απ& τις �ρµ(ς και µε την
�π�$α αυτ(ς εκ�ρ�8�νται, (ρ-�νται στ� πρ�σκ3νι� (Freud 1917γ: 355). Συν3θως συνδ(εται µε τις
σε;�υαλικ(ς �ρµ(ς.



σµ& αντ$ για µια ερωτικ3 σ-(ση. Αυτ& εκ�ρ�8εται ως αν�γκη επικ�ινων$ας10,
π�υ πρ�(ρ-εται απ& τις �ρµ(ς της σε;�υαλικ&τητας.

Αρ-ικ� � Freud -ρησιµ�π�$ησε τη λ(;η ‘σε;�υαλικ&ς’ µε τη συγκεκριµ(νη,
καθ�µιλ�υµ(νη της (νν�ια, αλλ� αργ&τερα της (δωσε µια «π�λ� ευρ�τερη ερ-
µηνε$α π�υ ισ-�ει για κ�θε ευ-�ριστ� α$σθηµα π�υ σ-ετ$8εται µε τις σωµατικ(ς
λειτ�υργ$ες και, επ$σης, µ(σω της µετ�υσ$ωσης, µε συναισθ3µατα &πως η τρυ-
�ερ&τητα, η ευ-αρ$στηση στην εργασ$α και η �ιλ$α. Με �λλα λ&για, -ρησιµ�-
π�$ησε τη λ(;η για να ανα�ερθε$ σε αυτ& π�υ µπ�ρε$ αρ-ικ� να περιγρα�ε$ ως
‘επιθυµ$α’» (Brown 1961: 20). Η επιθυµ�α ε$ναι µια π�λ� σηµαντικ3 (νν�ια, π�υ
#ρ$σκεται στ� κ(ντρ� κ�θε �ρµ3ς: ε$ναι η θ(ληση π�υ ανα8ητ� την εκπλ3ρωσ3
της, η κινητ3ρι�ς δ�ναµη για να επιδι�;�υν �ι �ρµ(ς την ικαν�π�$ησ3 τ�υς. Ε$-
ναι επ$σης και � λ&γ�ς π�υ �ι �ρµ(ς µπ�ρ��ν να διαµεσ�λα#ηθ��ν κ�ινωνικ�:
γιατ$, �ι επιθυµ$ες µπ�ρ��ν τ&σ� να δηµι�υργηθ��ν &σ� και να επηρεαστ��ν
απ& τ� κ�ινωνικ& περι#�λλ�ν.

Σ�µ�ωνα µε (να νε&τερ� ερµηνευτ3 τ�υ Freud, τ�ν Anthony Elliott, η επι-
θυµ$α εγε$ρεται π�ντα σε σ-(ση µε κ�π�ι�ν Wλλ�, πρ�ϋπ�θ(τει την �παρ;η
των �λλων. Εν� αρ-ικ� ;εκιν� απ& µια #ι�λ�γικ3 αν�γκη, την ;επερν� και
υπ�ρ-ει αυτ&ν�µα ως επιθυµ$α, επιθυµ$α για ευ-αρ$στηση. �αρακτηριστικ& ε$-
ναι εδ� τ� παρ�δειγµα τ�υ θηλασµ��, π�υ απ�τελε$ µια απ’ τις πρ�τες στιγµ(ς
της 8ω3ς εν&ς #ρ(��υς, και µια απ’ τις πρ�τες τ�υ ικαν�π�ι3σεις επ$σης. Εν�
αρ-ικ� � θηλασµ&ς ε$ναι επιθυµητ&ς γιατ$ ικαν�π�ιε$ τη #ι�λ�γικ3 αν�γκη και
τ� συνα$σθηµα της πε$νας, στη συν(-εια γ$νεται επιθυµητ&ς καθαυτ&ς, ανε;�ρ-
τητα απ& την πε$να, γιατ$ δηµι�υργε$ ευ-�ριστα συναισθ3µατα στ� #ρ(��ς
(αγκαλι�, αγ�πη, 8εστασι� κλπ.). Αυτ3 η ανα83τηση της απ&λαυσης ανε;�ρ-
τητα απ& την τρ��3 �ν�µ�8εται ‘σε;�υαλικ3’ (σε;�υαλικ3 επιθυµ$α). Η σε;�υα-
λικ&τητα λ�ιπ&ν γεννι(ται καθ�ς µια ν(α σ-(ση δηµι�υργε$ται µε τ�ν Wλλ�, µια
σ-(ση λιµπιντικ3 (δηλαδ3, π�υ περι(-ει τις σε;�υαλικ(ς �ρµ(ς). >τσι καθ�ς η
ανα83τηση/απα$τηση αυτ�ν�µε$ται απ& την αν�γκη γεννι(ται και η ασυνε$δητη
επιθυµ$α (Elliott 1999: 119)11. Επ$σης, η επιθυµ$α ;επερν� και τα $δια τα αντι-
κε$µενα π�υ την ικαν�π�ι��ν γιατ$, ως θεµελιακ3 δ�ναµη για την (κ�ραση των
�ρµ�ν, ε$ναι αστε$ρευτη και αδι�κ�πη. Ε$ναι, τ(λ�ς, ιδια$τερα ενδια�(ρ�ν &τι
δεν απευθ�νεται απαραιτ3τως σε (να �λλ� αντικε$µεν�, αλλ� και σε µια �λλη
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10. Αυτ& ανα�(ρεται στα κε$µενα της κ�ινωνικ3ς ψυ-�λ�γ$ας ως ‘εσωτερικ3 αν�γκη για επι-
κ�ινων$α’ (Cooley 1902).

11. Αυτ3 ε$ναι και η µεγ�λη συνεισ��ρ� τ�υ Lacan στην ψυ-αν�λυση, σ�µ�ωνα µε τ�ν Elliott:
η επε;εργασ$α της (νν�ιας της επιθυµ$ας και η σ-(ση της µε τ�ν Wλλ�, � �π�$�ς µ�λιστα επισ3-
µανε τη σηµασ$α της γλ�σσας, στ� #αθµ& π�υ αυτ3 εκ�ρ�8ει την επιθυµ$α.

3  Eθνικ� Tαυτ�τητα στην Eπ��� της Παγκ�σµι�π��ησης



επιθυµ$α –&πως η επιθυµ$α να ε$µαι επιθυµητ&ς, επιθυµ$α για αναγν�ριση,
αγ�πη κ.�.κ. (Szpilka 1999: 1176).

Μια δυσκ�λ$α &σ�ν α��ρ� τις �ρµ(ς ε$ναι &τι ε$ναι συ-ν� δ�σκ�λ� να τις
διακρ$ν�υµε 3 να τις αναγνωρ$σ�υµε γιατ$ υπ&κεινται σε σηµαντικ(ς µεταστρ�-
�(ς (vicissitudes). �ι µεταστρ��(ς αυτ(ς ε$ναι �ι ε;3ς: αντιστρ��3 στ� αντ$θε-
τ& τ�υς, επαναστρ��3 πρ�ς τ� $δι� τ� �τ�µ�, απ�θηση, και µετ�υσ$ωση. Η
αντιστρ��� µιας �ρµ3ς στ� αντ$θετ& της (reversal into the opposite) ε$ναι µια
διεργασ$α κατ� την �π�$α � στ&-�ς, η (κ�ραση 3 η εν(ργεια µιας �ρµ3ς µετα-
στρ(�εται στ� αντ$θετ& της. Η αντιστρ��3 µπ�ρε$ να ε$ναι, για παρ�δειγµα,
µια αλλαγ3 απ& την ενεργητικ&τητα στην παθητικ&τητα (π.-. σαδισµ&ς και µα-
8�-ισµ&ς) 3 µια αλλαγ3 στ� περιε-&µεν& της (π.-. αγ�πη και µ$σ�ς). Wµεσα
συνδεδεµ�νη µε αυτ3 τη διεργασ$α ε$ναι η επαναστρ��3 (turning around the
subjects own self), κατ� την �π�$α η �ρµ3 υπ�καθιστ� (να αντικε$µεν� µε τ�
$δι� τ� �τ�µ�. Εδ�, περιγρα�ικ� µπ�ρ��µε να π��µε &τι υπ�ρ-ει αλλαγ3 αντι-
κειµ(ν�υ, συγκεκριµ(νη µ�λιστα α��� η �ρµ3 στρ(�εται στ� $δι� τ� �τ�µ�, -ω-
ρ$ς να συντελε$ται παρ�λληλα �λλη µετα#�λ3 της, αλλ�, &πως µας πληρ���-
ρ��ν �ι Laplanche και Pontalis (1973), µπ�ρε$ αυτ3 η διεργασ$α να επακ�λ�υ-
θ3σει της αντιστρ��3ς της �ρµ3ς στ� αντ$θετ& της 3 να συµ#ε$ σε κ�π�ι� εν-
δι�µεσ� στ�δι� αυτ3ς: π�ντως, η σ-(ση τ�υς ε$ναι στεν3, &πως υπ�δηλ�νει και
τ� παρ�δειγµα τ�υ σαδισµ��-µα8�-ισµ��.

Η απ�θηση (repression)12 ε$ναι µια π�λ� σηµαντικ3 λειτ�υργ$α τ�υ ψυ-ι-
σµ�� µ(σω της �π�$ας «επι-ειρε$ να απωθ3σει 3 να περι�ρ$σει στ� ασυνε$δητ�
αναπαραστ�σεις (σκ(ψεις, εικ&νες, αναµν3σεις) π�υ συνδ(�νται µε την �ρµ3.
Πρ�κ�πτει &ταν η ικαν�π�$ηση µιας �ρµ3ς –π�υ µπ�ρε$ η $δια να δηµι�υργ3-
σει ευ-αρ$στηση– εµπερι(-ει τ� ρ$σκ� να πρ�καλ(σει δυσαρ(σκεια ε;αιτ$ας �λ-
λων απαιτ3σεων» (Laplanche & Pontalis 1973: 390), απαιτ3σεις π�υ µπ�ρε$ να
ε$ναι εσωτερικ(ς (ψυ-ικ(ς) 3 ε;ωτερικ(ς (κ�ινωνικ(ς). Συνεπ�ς, η απ�θηση ε$-
ναι (νας αµυντικ&ς µη-ανισµ&ς π�υ αρνε$ται σε �ρισµ(νες ψυ�ικ�ς αναπαρα-
στ�σεις των �ρµ�ν πρ&σ#αση στ� συνειδητ&. Να τ�νιστε$ σε αυτ& τ� σηµε$� τ�
γεγ�ν&ς &τι η απ�θηση µιας �ρµ3ς πραγµατ�π�ιε$ται µ(σω της απ�θησης των
ψυ-ικ�ν αναπαραστ�σε�ν της (συναισθ3µατα, εικ&νες, &νειρα κλπ.) καθ�ς
µ&ν� µ(σα απ& αυτ(ς µπ�ρ��ν �ι �ρµ(ς να �τ�σ�υν στ� συνειδητ& και &-ι α�’
εαυτ(ς (&πως για παρ�δειγµα και τ� (νστικτ� για τρ��3 εκδηλ�νεται µε τ� α$-
σθηµα της πε$νας). Επ$σης, &ταν µια �ρµ3 απωθε$ται, η αναπαρ�σταση µε την
�π�$α εκδηλ�θηκε παραµ(νει συν3θως καθηλωµ(νη στην εν λ&γω �ρµ3 –αυτ3
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12. � αγγλικ&ς &ρ�ς repression (-ει δ�� σηµασ$ες: καταπ$εση και απ�θηση. Στην ψυ-αν�λυ-
ση -ρησιµ�π�ιε$ται µε τη δε�τερη σηµασ$α τ�υ αν και, πρ��αν�ς, υπ�δηλ�νεται η �παρ;η µιας
µ�ρ�3ς καταπ$εσης στη διαδικασ$α της απ�θησης (καταπ$εση των �ρµ�ν π.-.).
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