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                                                 Δηζαγφγή 

 

Θέκα ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε  θξνυδηθή ςπραλαιπηηθή ζεσξία ηνπ 

πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη ε αλζξσπνινγία πνπ ζπλάγεηαη απφ ην θξνυδηθφ έξγν. Ζ 

ελαζρφιεζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ελφο γεληθφηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πνξεία ηηο λεσηεξηθέο θνηλσλίεο θαη  γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε λεφηεξε ζθέςε αλαζηνράδεηαη επ’ απηψλ. Μειεηνχκε ηελ ςπραλάιπζε  σο 

ζθέςε πνπ δηαηεξεί ην αίηεκα γηα έλα απηφλνκν ππνθείκελν, θαηά ηξφπν ηνλ νπνίν 

εμεηάδνπκε ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πνλήκαηνο .  Ζ αλάγθε αλάιπζεο ηεο 

αηνκηθφηεηαο απνηειεί γηα ηε λεφηεξε ζθέςε απξνζπέιαζην πεδίν ηεο έξεπλαο, 

θαζψο ε ειεχζεξν άηνκν απνηειεί θαηαζηαηηθή αξρή ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο. Ζ 

ςπραλάιπζε ,σο ζεσξία θαη ζεξαπεία ηνπ αηνκηθνχ ςπρηζκνχ ,απνηέιεζε ηελ 

ηειεπηαία  ςπρνινγία  πνπ μεδίπισζε καδί κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ πνιηηηζκνχ. Σαπηφρξνλα, αλ θαη γελλήζεθε απφ  κηα αζηηθή 

ζθέςε πνπ ζξελνχζε ηνπο έλδνμνπο θαηξνχο ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα , 

ε θξνυδηθή ςπραλάιπζε δηαηήξεζε, κε έλαλ ηδηάδνληα φπσο ζα εμεηάζνπκε, ηξφπν , 

έλα δηαθσηηζηηθφ αίηεκα, ζε αληίζεζε κε άιια πεδία θαη ηάζεηο πνπ είραλ ήδε 

παξαδνζεί ζηνλ αλνξζνινγηζκφ θαη ηε καηαηφηεηα. 

 Δπηπιένλ, απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηινγή ηεο θξνυδηθήο ςπραλάιπζεο σο 

ζέκα απηήο ηεο εξγαζίαο, ήηαλ ε θξνυδηθή ζέζε πσο « Homo homini lupus: πνηνο 

χζηεξα απφ ηφζεο εκπεηξίεο δσήο θαη ηζηνξίαο έρεη ην ζάξξνο λα ακθηζβήηεζε ηνχηε 

ηελ πξφηαζε; »
1
   O ραξαθηεξηζκφο ηνπ αλζξψπνπ σο εγσηζηή πνπ θαηαζπαξάδεη 

ηνπο άιινπο, ζέζε πνπ βξίζθνπκε κε ην ίδην ιαηηληθφ ξεηφ     ήδε δηάζεκν ζην 

ρνκπζηαλφ έξγν, καο θίλεζε ην ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πψο ε ζεσξία ζπγθξνηεί 

                                                           
1
 Η δυςφορία μζςα ςτον πολιτιςμό, ςελ. 79 
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έλα ηέηνην επηρείξεκα , θαζψο θαη ηηο θαηαβνιέο πνπ απηφ έρεη. Σν εξψηεκα απηφ 

εκθαλίζηεθε αθφκα πην επηηαθηηθφ δεδνκέλεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπραλάιπζεο σο 

πνιηηηζκηθήο πιένλ ζπληζηψζαο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα, ζην πεδίν 

ηεο ζεσξίαο θαη ηεο ηέρλεο. 

Σέινο, ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ ςπραλάιπζε αληιείηαη , πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ςπραλάιπζε θαζ’ εαπηή φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεθε, απφ ηε ζχλδεζε ηεο  

κε ηελ θξηηηθή ζεσξία ηεο  ρνιήο ηεο Φξαλθθνχξηεο .Οη ζηνραζηέο ηεο ρνιήο ηεο 

Φξαγθθνχξηεο ,ελδηαθέξζεθαλ, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ 

βιέκκα γηα ηελ ςπραλάιπζε , σο κηα ζεσξία πνπ κπνξνχζε λα δψζεη εξγαιεία γηα λα 

απαληεζεί ην κείδνλ εξψηεκα ηεο επνρήο: πνηνη είλαη νη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, νη 

νπνίνη, παξά ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ επηηάζζνπλ νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο , 

απνηξέπνπλ απφ ηε δπλακηθή ζπγθξφηεζε ελφο επαλαζηαηηθνχ ππνθεηκέλνπ; Έηζη ν 

Μαμ Υνξθράηκεξ ζρνιηάδεη ζε επηζηνιή ηνπ πσο ε θξηηηθή ζεσξία δε ζα ήηαλ απηή 

πνπ είλαη ρσξίο ηε θξνυδηθή ζθέςε.(Jay, 2009) . πλεπψο  ηφζν ζην βαζκφ πνπ ε 

θξνυδηθή ςπραλάιπζε απνηέιεζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο,  αιιά 

θαη γηα ην βάξνο ηεο θαζ’ απηήο ζηελ ηζηνξία  ηεο λεφηεξεο ζθέςεο  ,  ζεσξήζακε 

απαξαίηεηε θαη επίθαηξε ηε κειέηε ηεο. 

Σν παξφλ πφλεκα απνηειεί ηελ πξψηε απφπεηξα ελαζρφιεζεο κε ηελ ςπραλάιπζε. 

Ξεθηλψληαο απφ ην ζεκείν κεδέλ, επηρεηξνχκε κηα κειέηε ησλ θξνυδηθψλ  

ςπραλαιπηηθψλ θεηκέλσλ,  θαηά θχξην ιφγν ηνπ χζηεξνπ έξγνπ ηνπ ίγθκνπλη 

Φξφπλη, θαη  εζηηάδνπκε έηζη ζηα θείκελα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ  πξνβιεκαηηθή ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Γελ ζα κπνξνχζακε βέβαηα λα εμεηάζνπκε ηε ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ 

ρσξίο λα κειεηήζνπκε πξψηα ηελ θξνυδηθή αλζξσπνινγία, κέζα απφ ηελ νπνία 

μεδηπιψλεηαη θαη ην πξφβιεκα ηνπ πνιηηηζκνχ. θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, είλαη κηα αλάγλσζε ηνπ ςπραλαιπηηθνχ επηρεηξήκαηνο σο πξνο ηηο 

πξννπηηθέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ , θαζψο θαη κηα ζχλδεζε ηνπ κε ηελ αζηηθή 

ζθέςε θαη πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ . ην πξψην  θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε, κέζα 

απφ βηνγξαθηθά ζεκεία ηνπ ίγθκνπλη Φξφπλη, ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

ςπραλάιπζεο,  φζν αθνξά  ηφζν ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ φζν θαη ηα θπξίαξρεο ηάζεηο ζηε ζθέςε ηεο επνρήο ,νη νπνίεο φξηζαλ  ηελ 

ςπραλάιπζε. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ηνλ ελλνηνινγηθφ εμνπιηζκφ 

ηνπ Φξφπλη φπσο απηφο ζηαδηαθά αλαπηχρζεθε  , ψζηε νδήγεζε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο  
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ςπρηθήο δνκήο , ε νπνία θαζφξηζε ηφζν ηε θξνυδηθή αλζξσπνινγία θαη ηε θξνυδηθή 

πξαγκαηεία γηα ηνλ πνιηηηζκφ, φπσο εμεηάδνληαη ζην ηξίην θαη ηέηαξην θεθάιαην 

αληίζηνηρα. ην πέκπην θεθάιαην απνηνικνχκε , βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο απφ 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, κηα αλάγλσζε ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ σο 

εκπίπηνπζα  ζηε ρνκπζηαλή παξάδνζε .Οινθιεξψλνπκε ηελ εξγαζία κε ηελ 

θαηάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ καο. Διπίδνπκε ην εγρείξεκα καο λα 

αλαζπγθξνηήζνπκε ηελ θξνυδηθή ςπραλάιπζε  λα θαλεξψζεη ην ζεβαζκφ πνπ  

απνδίδνπκε ζε απηή αιιά θαη ζε φια ηα πεδία ηεο ζθέςεο κε ηελ νπνία επηρεηξνχκε 

λα ηε ζπλδέζνπκε, παξά φιεο ηηο αδπλακίεο κηαο πξψηκεο ζπγγξαθηθήο απφπεηξαο. 
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                                                                 Κεθάιαηο 1
ο
 

 

Γηα ηελ δφή θαη ηελ εποτή ηοσ ίγθκοσλη Φρωσλη:  

ηζηορηθές προψποζέζεης ηης υσταλάισζες 

 

ην πξψην απηφ θεθάιαην επηρεηξνχκε λα ζπλζέζνπκε κηα εηθφλα ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο ςπραλάιπζεο, βάζεη θπξίσο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θνηλσληψλ θαη ηηο ζθέςεο 

ζηελ θεληξηθή Δπξψπε ηεο πεξηφδνπ. Γελ κπνξνχκε παξά λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε 

ηζηνξηθή ζπγθεηκελνπνίεζε ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ νπνία πξνβαίλνπκε ζα κπνξνχζε 

λα είλαη πνιχ πην αλεπηπγκέλε. Σα ειιείκκαηα καο νθείινληαη ζε δχν αλαζρεηηθνχο 

παξάγνληεο. Αθελφο, ε βηβιηνγξαθία, ε νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ ηζηνξηθέο θαη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ηεο ςπραλάιπζε , είλαη άθξσο 

πεξηνξηζκέλε, αθνχ θπξηαξρεί κηα κάιινλ ςπρνινγηνπνηεηηθή εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζέγγηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ θξνυδηθνχ έξγνπ, κε αλαγσγή ηεο ςπραλάιπζεο 

ζην πξφζσπν ηνπ Freud. Αθ’ εηέξνπ , ν πεξηνξηζκέλνο ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίν 

νθείιακε λα εθπνλήζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δελ επέηξεςε κηα ελδειερή , 

αλαιπηηθή ηζηνξηθή έξεπλα. 

Ο Sigmund Freud γελλήζεθε ζηηο 6 Μάηνπ ηνπ 1856, ζην Freiberg ηεο Μνξαβίαο. Σν 

1860 ε νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθέξζεθε ζηε Βηέλλε, ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. 

Δπξφθεηην γηα κηα Δβξατθή νηθνγέλεηα εκπφξσλ καιιηoχ. Μέρξη θαη ην 1867 νη 

Δβξαίνη δελ είραλ ηζφηηκα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη δνχζαλ  ζε γθέην .Ζ λνκνζεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1867 έθεξε κηα ζεκαληηθή πνιηηηζκηθή κεηαβνιή, θαζψο νη 

λεφηεξεο γεληέο ηνλ Δβξαίσλ είραλ κηα ακβιπκκέλε πηα ζρέζε κε ηελ παξάδνζε ηνπο 

θαη αλακείρηεθαλ κε ην παξαδνζηαθφ γεξκαληθφ ζηνηρείν. Αλ θαη ν Freud δηαηεξνχζε 

κηα κάιινλ ηππηθή ζρέζε κε ηηο εβξατθέο παξαδφζεηο , θαζψο ήηαλ άζενο, ηα 

πνιηηηζκηθά απηά πξφηππα ήηαλ, ζχκθσλα κε ηε Finzi (2006), θαζνξηζηηθά γηα ην 
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έξγν ηνπ. Ηδηαίηεξα ε Cabala  σο κπζηηθή γλψζε θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη κηα 

αλαινγία  ην αζπλείδεην.  

ηε Βηέλλε ν  Freud πήγε ζρνιείν θαη έπεηηα ζπνχδαζε ηαηξηθή, κε εηδίθεπζε ζηελ 

αλαηνκία θαη ηε θπζηνινγία. Σα ελδηαθέξνληά ηνπ φκσο δελ πεξηνξίζηεθαλ πνηέ 

εθεί. Μάιηζηα, εθείλν πνπ ηνλ ελέπλεπζε λα αζρνιεζεί κε ηελ ηαηξηθή ήηαλ ην 

θείκελν Πεξί Φύζεσο, ηνπ Goethe. O Goethe θαη ν Shakespeare παξαηίζεληαη ζε 

πνιιά θξνυδηθά θείκελα. Ο Freud είρε επίζεο κειεηήζεη θαιά ηε γεξκαληθή , αγγιηθή 

θαη ζθσηηθή ινγνηερλία. Αζρνιήζεθε αθφκε κε ηνπο γάιινο κπζηζηνξηνγξάθνπο, 

ελψ έκαζε ηζπαληθά κφλνο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαβάζεη Cervantes. Ο Octave 

Mannoni ζρνιηάδεη 

Ο Freud  δελ είλαη θαιιηηέρλεο. Απηφ πνπ έρεη αμία γηα απηφλ ζηε ινγνηερλία είλαη ην 

δξακαηηθφ θαη εζηθφ πεξηερφκελφ ηεο, θαη αλ θαη μέξεη λα εθηηκά ηε κνξθή, φληαο ν ίδηνο 

έλαο εμαίξεηνο ινγνηέρλεο, είλαη γηα ηνλ ηξφπν ε ηνλ νπνίν ε κνξθή εθθξάδεη θαη αμηνπνηεί 

ην πεξηερφκελν.(…) Δίλαη γλσζηφ φηη αξγφηεξα ζεσξνχζε ηε κειέηε  ηεο ινγνηερλίαο ζαλ 

έλα νπζηαζηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ςπραλαιπηψλ.
2
 

 

 ην παλεπηζηήκην, ν λεαξφο Φξφπλη παξαθνινπζνχζε ηα καζήκαηα ηνπ θηινζφθνπ 

θαη ςπρνιφγνπ Brentano, ελψ θαηά ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία κειέηεζε θείκελα ηνπ 

John Stuart Mill θαη κεηέθξαζε  ηέζζεξα δνθίκηα ηνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν  αξρίδεη λα 

ληψζεη φηη δελ ζα ήζειε λα αζθήζεη ηελ ηαηξηθή ,αιιά λα αζρνιεζεί κε ηνλ 

αθαδεκατθφ θφζκν. O Freud γξάθεη γηα ην κεγάιν θηιειεχζεξν σθειηκηζηή 

θηιφζνθν ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ : 

O Mill ππήξμε ίζσο ν άλζξσπνο ηνπ αηψλα, ν νπνίνο θαηφξζσζε λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ 

θπξηαξρία ησλ πξνθαηαιήςεσλ, θαηά ησλ θαιχηεξν ηξφπν. Απφ ηελ άιιε – θαη απηά ηα δχν 

ζπκβαδίδνπλ πάληα- ηνπ έιεηπε ζε κεγάιν βαζκφ ε αίζζεζε ηνπ παξάινγνπ.
3
 

Ο Mill ζπλδέεη ηελ αηνκηθή επηπρηζκέλε δσή κε ην γεληθφ θαιφ ηεο πνιηηείαο. 

Αηηείηαη έλα θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα ην  ν νπνίν δε ζα κεξνιεπηεί ππέξ ησλ 

ζπκθεξφλησλ θάπνηαο εηδηθά ηάμεο, αιιά ζεσξεί πσο ην θνηλνβνχιην νθείιεη λα  

εθθξάδεη φιεο ηηο ηάμεηο εμ ίζνπ, κε πξνυπφζεζε φηη φιεο κεηέρνπλ ζηελ εμνπζία. 

                                                           
2
 Φρόυντ, ςελ. 34,35 

3
 Όπωσ παρατίκεται από  το S. Freud Correspondance 1873 – 1939 (επιςτολι τθσ 25.5.1884), ςτο 

Φρόυντ, ςελ. 33 
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Όινη νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα δηθαηνχληαη ςήθν κε εμαίξεζε εθείλνπο πνπ αζθνχλ 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία. Έηζη ζα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα λα αλαιάβεη εμνπζία ε 

πιεηνςεθνχζα  εξγαηηθή ηάμε ε νπνία ζα θέξεη έθπησζε ζηα αζηηθά αηηήκαηα , 

πξνθξίλνληαο  ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ. (Φπρνπαίδεο, 2010) Αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ν σθειηκηζκφο ηνπ Μill απνηειεί , φπσο θαη ε θηιειεχζεξε 

σθειηκηζηηθή πνιηηηθή ζην ζχλνιν ηεο αληίδξαζε ζην πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο ην 

νπνίν εθξήγλπηαη ζηελ Δπξψπε ην 19
ν
 αηψλα. Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Φξφπλη κε ην Μill 

είλαη ελδεηθηηθή ηεο αζηηθήο ηνπ καηηάο. Μάιηζηα, ε δπζπηζηία κε ηελ νπνίν ν 

Φξφπλη βιέπεη ηα αηηήκαηα ηνπ Mill , θαζψο απηά δελ ζπλππνινγίδνπλ αξθεηά ην 

παξάινγν, είλαη ελδεηθηηθή ηεο ηάζεο ηνπ Φξφπλη λα βιέπεη θξηηηθά  ηελ πλεπκαηηθή 

εμέιημε ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, θάηη ην νπνίν θάλεη ζε  επίπεδν ππνθεηκέλνπ κε ηελ 

ςπραλάιπζε. 

  

 

 Σελ πεξίνδν 1884-1887 κειέηεζε ηηο επηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηελ θιηληθή πξάμε, 

απφ ηε ζέζε ηνπ ιέθηνξα λεπξνπαζνινγίαο. Σν 1883 κπαίλεη ζην ηκήκα ςπρηαηξηθήο, 

θαη ην 1885  έθπγε γηα ην Παξίζη φπνπ ζπνχδαζε  κε ππνηξνθία ζηε λεπξνινγηθή 

θιηληθή ηνπ Salpetriere. 

ηε Salpetriere δεκηνπξγήζεθε ην επξσπατθφ θέληξν κειέηεο ηεο πζηεξίαο κε 

δηεπζπληή θαη δάζθαιν ηνπ Freud ην Jean-Martin Charcot.Κεληξηθφ εξγαιείν θαη 

αληηθείκελφ ηεο εθεί κειέηεο ,ήηαλ ε χπλσζε θαη πσο  νη θπζηθνί παξάγνληεο (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην θσο)  ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζή ηεο. Ο Charcot, ηνλ νπνίν ν 

Freud ζαχκαδε, ππνζηήξηδε πσο ε πζηεξία είλαη απνηέιεζκα δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο κπνξνχλ λα εμαιείθνπλ κέζσ 

χπλσζεο.
4
 Ζ παξακνλή ηνπ Freud  ζην Salprtriere επεξέαζε θαηαθαλψο ην θιηληθφ 

ηνπ έξγν. Παξ ‘φια απηά ,ν  Freud  ελδηαθεξφηαλ, αθφκα, γηα κηα αθαδεκατθή 

ζηαδηνδξνκία. Όκσο ζηηο επηζπκίεο ηνπ πεξηιακβαλφηαλ επίζεο ν γάκνο θαη ε 

δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο , θάηη πνπ δε ζα κπνξνχζε λα ζηεξίμεη ζην κηζζφ ηνπ 

εξεπλεηή. Δπέζηξεςε έηζη ζηε Βηέλλε, φπνπ θαη μεθίλεζε σο ηδηψηεο ηαηξφο ηελ 

                                                           
4
 Σο ιςτορικό γίγνεςκαι τθσ ψυχολογίασ, ς.429 
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θιηληθή πξαθηηθή, εηδηθεπφκελνο ζηηο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. Σν 1886 παληξεχηεθε 

ηε Martha Bernays, κέινο νηθνγέλεηαο Δβξαίσλ δηαλννχκελσλ. 

Ζ Βηέλλε  ηεο επνρήο ηνπ Freud απνηεινχζε  έλα κέξνο θνζκνπνιίηηθν, έλα θέληξν 

ηεο επηζηήκεο, ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηέρλεο. Μέζα ζε απηφ ην πλεχκα έβιεπε 

θαλείο ηηο πην αληηζεηηθέο εζηθέο, θάηη πνπ έπαημε κεγάιε ζεκαζία ζην θξνυδηθφ 

έξγν, εηδηθά ζην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. Ζ πφιε , πνπ απνηεινχζε ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο απζηξν-νπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο, θξάηεζε απηφ ην ραξαθηήξα 

κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Σν βηελλέδηθν ηνπίν έρεη  

παξνπζηαζηεί πνιιέο θνξέο σο ε αηηία ηνπ ςπραλαιπηηθνχ ζξηάκβνπ. Ο ίδηνο ν Freud 

ζρνιίαζε , ήδε ην 1914, ηελ παξαπάλσ εξκελεία ζην έξγν ηνπ Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

ςπραλαιπηηθνύ θηλήκαηνο 

Έρνπκε φινη αθνχζεη γηα ηελ ελδηαθέξνπζα απφπεηξα λα εξκελεπηεί ε ςπραλάιπζε σο 

πξντφλ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο Βηέλλεο σο πφιεο… Ο εκπλεπζκέλνο απηφο 

ζπιινγηζκφο έρεη σο εμήο:   ε ςπραλάιπζε , ζην βαζκφ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη νη λεπξψζεηο  

νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο, κπνξνχζε λα γελλεζεί κφλν ζε κηα πφιε 

ζαλ ηε Βηέλλε… θαη πεξηέρεη απιά κηα αληαλάθιαζε, κηα πξνβνιή ζε ζεσξία κπνξνχκε λα 

πνχκε, απηψλ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο Βηέλλεο ·Λνηπφλ εηιηθξηλά δελ είκαη θαζφινπ 

ζνβηληζηήο · αιιά απηή ε ζεσξία γηα ηελ ςπραλάιπζε κνπ θαηλφηαλ πάληνηε εμαηξεηηθά 

βιαθψδεο.
5
 

Ζ ςπραλάιπζε απνηέιεζε έλα ζθάλδαιν ηνπ θαηξνχ ηεο θαη ήηαλ πνιινί εθείλνη 

νπνίνη έζπεπζαλ, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα εκθάληζεο ηεο, λα ηε κεηψζνπλ ζε έλαλ 

αλακελφκελν γηα ηνλ θαηξφ ηξφπν ζθέςεο. Ο Jacoby ζρνιηάδεη πσο  

Τπάξρνπλ απηνί πνπ αλφεηα ε θαθφβνπια μαλαγξάθνπλ ηελ ηζηνξία θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

Freud ήηαλ απιά θαη κφλν πξσηνπφξνο ηεο ζεμνπαιηθήο κπζνινγίαο ηεο επνρήο ηνπ
6
 

Παξαθαιείηαη θαλείο , κπνξείο ζε απηφ ηνλ ηζηνξηθφ αλαγσγηζκφ, λα ππνζηεξίμεη φηη ε 

ηζηνξηθή θαηαλφεζε ηνπ Freud πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ αθνζίσζε ζηηο βαζηθέο έλλνηεο 

ηνπ. Πξέπεη , ηνπιάρηζηνλ, λα αλαγλσξίζεη φηη  ηελ επνρή πνπ δηαηππψζεθαλ απηέο νη έλλνηεο 

αληηπξνζψπεπαλ γηα κεξηθνχο ζηνραζηέο ηελ πην πνιιά ππνζρφκελε  αληηκεηψπηζε ησλ πην 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο Γπηηθήο θνηλσλίαο. Με απηήλ αθξηβψο ηελ έλλνηα , πξψηα θαη 

                                                           
5
  Όπωσ παρατίκεται ςτο Kοινωνικι αμνθςία  , ςελ. 31 και Sigmund Freud , ςελ 13 

6
 Κοινωνικι αμνθςία, ςελ.30 
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πάλσ απφ φια , πξέπεη ε ςπραλάιπζε (ή νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα  ζνβαξήο ζθέςεο) λα 

ζεσξείηαη  «ην πξντφλ ηεο επνρήο ηνπ»
7
 

Οη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Freud απνηεινχζαλ γξνζηά ζην ζπληεξεηηθφ αζηηθφ 

θφζκν θαζψο αλαδείθλπαλ ηφπνπο θαηαπίεζεο ηνπ αζηηθνχ ππνθεηκέλνπ, θαηαπίεζε ε 

νπνία ήηαλ πξνζδηνξηζκέλε απφ ηα ζξεζθεπηηθά θπξίσο δηδάγκαηα ηνπ 

πξνηεζηαληηζκνχ φπσο ν απηνέιεγρνο ,ε  ππνηαγή ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο επηζπκίαο 

ζηελ εζηθή , ε ππνκνλή, ε εγθξάηεηα. Ζ ςπραλάιπζε, αλακθίβνια ζπγθιφληζε θαη 

αλακφξθσζε ηελ αζηηθή θνπιηνχξα. Παξφια απηά αμίδεη  λα ζεκεηψζνπκε πσο ε ίδηα 

ε άξλεζε ηνπ Freud λα εμαξηήζεη ηε ζθέςε ηνπ απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ ζπγθείκελν είλαη 

θαη απηή πξντφλ ηεο θπξίαξρεο ηάζεο ζηελ αζηηθή ζθέςε ηεο επνρήο ηνπ. Σν 

θπξίαξρν θηινζνθηθφ ξεχκα θαηά ηελ επνρή ηνπ Freud  είλαη απηφ ηεο «θηινζνθίαο 

ηεο δσήο», φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην  νπελάνπεξ θαη ην Νίηζε ,ηνπο νπνίνπο 

επαλεηιεκκέλα ν Freud αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ γηα λα ζηεξίμεη ηηο απφςεηο ηνπ. Απηφο 

ν θιάδνο ηεο ζθέςεο εθθξάδεη κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο έλδνμεο επνρέο ηνπ αζηηθνχ 

θφζκνπ ζηελ θξίζε ηνπ(Voloshinov, 1976).  Ζ επνρή πνπ ν Freud αλαπηχζζεη ην 

ψξηκν έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη θνκβηθφ έηνο 1914, έηνο έλαξμεο ηνπ πξψηνπ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ γηα ηνλ νπνίν ν Eric Hobsbawm αλαθέξεη πσο 

 ζεκαηνδφηεζε ηε δηάιπζε ηνπ (δπηηθνχ) πνιηηηζκνχ ηνπ 19νπ αηψλα. Απφ άπνςε 

νηθνλνκίαο, ν πνιηηηζκφο απηφο ήηαλ θαπηηαιηζηηθφο· θηιειεχζεξνο ζηε λνκηθή θαη 

ζπληαγκαηηθή ηνπ δνκή· αζηηθφο απφ άπνςε εηθφλαο ηεο ραξαθηεξηζηηθήο εγεκνληθήο ηνπ 

θνηλσληθήο ηάμεο· έλδνμνο απφ ηε ζθνπηά ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ, ηεο γλψζεο θαη ηεο 

παηδείαο, ηεο πιηθήο θαη εζηθήο πξνφδνπ. Έηξεθε επίζεο βαζηά ηελ πεπνίζεζε γηα ηελ 

θεληξηθή ζεκαζία πνπ είρε ε Δπξψπε, ην ιίθλν ησλ επαλαζηάζεσλ ζηηο επηζηήκεο, ηηο ηέρλεο, 

ηελ πνιηηηθή θαη ηε βηνκεραλία, ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία είρε δηεηζδχζεη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θφζκνπ πνπ νη ζηξαηηψηεο ηεο είραλ θαηαθηήζεη θαη θαζππνηάμεη· ηεο νπνίαο ν 

πιεζπζκφο είρε απμεζεί κέρξη ηνπ ζεκείνπ λα απνηειεί ην έλα ηξίην ηεο αλζξψπηλεο θπιήο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεγάισλ θαη απμαλφκελσλ θπκάησλ ησλ επξσπαίσλ 

κεηαλαζηψλ θαη ησλ απνγφλσλ ηνπο), θαη, ηέινο, ηεο νπνίαο ηα κεγαιχηεξα θξάηε 

απνηεινχζαλ ην ζχζηεκα ηεο παγθφζκηαο πνιηηηθήο.
8
 

  Απφ ην εγειηαλφ Πλεχκα θαη ηνλ θαληηαλφ Καζαξφ Λφγν  πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

θηινδνμία θαη ηελ επεκεξία ηεο αζηηθήο ηάμεο, πεξλάκε ζην «βηνινγηζκφ» θαη ηνλ, 

                                                           
7
 Κοινωνικι αμνθςία, ςελ. 15 

8
  Η εποχι των άκρων , ςελ. 20 
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αλακθίβνια δηθαηνινγεκέλν πεζηκηζκφ. Σαπηφρξνλα ηα θαηάινηπα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

θφζκνπ επηβεβαηψλνπλ πσο  ε ζπλεηδεζηαθή κεηαβνιή ηνπ λεσηεξηθνχ ππνθεηκέλνπ 

δελ έρεη πξαγκαησζεί πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε θαη θξηηηθή ζεψξεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ απφ ηελ αζηηθή ζθέςε ζα ζήκαηλε ηελ απηναλαίξεζε ηεο θπξηαξρίαο 

ηεο. Έηζη ε  θνκβηθή θαηεγνξία ηεο έιινγεο ζπλείδεζεο ,θχξηεο ηδηφηεηεο ηεο νπνίαο 

είλαη ε αλαζηνραζηηθφηεηα θαη ε θξηηηθή, θινλίδεηαη. Παξαηεξείηαη έηζη ε 

απνκάθξπλζε απφ ηελ ηζηνξηθή κειέηε θαη ε πηνζέηεζε  λαηνπξαιηζηηθψλ ινγηθψλ. 

Ζ αζηηθή θηινζνθία πξνζπαζεί λα αλαζπγθξνηεζεί κέζα απφ ηελ επίζεζε ζηε 

ζξεζθεία ε νπνία άιισζηε πάληα εηίζεην σο πεδίν εμσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ηδεψδνπο. 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ  Freud βξέζεθε απέλαληη ζην αληηζεκηηηθφ 

κίζνο πνπ ραξαθηήξηδε, ζηνλ αληίπνδα ηεο πλεπκαηηθήο πξνφδνπ θαη ηεο 

ειεπζεξηφηεηαο , ηε βηελλέδηθε, θαη φρη κφλν θνηλσλίαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Παξά ηελ 

έληνλε αληίζεζε ηνπ ζηε ζξεζθεία, o Freud δηαηήξεζε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα. Όπσο ζπλέβαηλε ζπλνιηθά κε ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηεο Βηέλλεο, 

θαη φρη κφλν, έηζη θαη ν Freud  αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζηελ δηάδνζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ.  

Καζψο ν αληηζεκηηηζκφο θέξδηδε φιν θαη πεξηζζφηεξν ρψξν, κε απνηέιεζκα ηε 

ζεξησδία ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ηα πξάγκαηα γίλνληαλ φιν θαη πην 

αζθπθηηθά γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα, ζπλεπψο θαη   γηα ην Freud. Οη αληηζεκίηεο 

έβιεπαλ ηελ ςπραλάιπζε σο ηεο έθθξαζε ηνπ παιηνχ θηιειεχζεξνπ δεκνθξαηηθνχ 

θφζκνπ ηεο εβξατθήο δηαλφεζεο. Σα ηειεπηαία ηνπ ρξφληα θαη έρνληαο επηβηψζεη απφ 

ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, ν Freud έδεζε ηελ άλνδν ηνπ Ναδηζκνχ ζηε Γεξκαλία. 

Σν 1933 , ηξία ρξφληα αθφηνπ ηνπ απέλεηκαλ ην βξαβείν Goethe, νη Ναδί θαίλε ην 

έξγν ηνπ Freud ζην Βεξνιίλν.  

Σα ηειεπηαία έξγα ηνπ είλαη εκπνηηζκέλα απφ ην πληγεξφ θαη ζθνηεηλφ πλεχκα ηεο 

επνρήο. Πξαγκαηεχεηαη ην θπξίσο  δήηεκα ηεο αλζξψπηλεο επηζεηηθφηεηαο  θαζψο θαη 

ηεο ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο απηνθαηαζηξνθηθφηεηαο , ηνλ πφιεκν θαη ην κέιινλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Με ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Ναδί ζηε Βηέλλε ην 1938, ν Freud, ζε ειηθία 

82 εηψλ αλαγθάδεηαη λα θαηαθχγεη ζην Λνλδίλν. πλερίδεη λα γξάθεη παξά ηνλ 

θαξθίλν ζηε γλάζν πνπ ηνλ καζηίδεη, ήδε απφ ην 1923. Σν 1939 αξγφηεξα ν Sigmund 

Freud πεζαίλεη ζην Λνλδίλν. 
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ηε ζχληνκε απηή βηνγξαθία δηαθξίλνπκε ηελ πιεζψξα ησλ  ελδηαθεξφλησλ ηνπ 

Freud.Οη επηξξνέο ηνπ θάλνπλ κάιινλ θαλεξφ  πψο ε ςπραλάιπζε αλαδείρζεθε ζε 

έλα πεδίν ην νπνίν αληιεί απφ φια ηα πεδία ηεο ζθέςεο ,ρσξίο λα αλάγεηαη ζε θαλέλα 

απφ απηά. Με ηηο ζχληνκεο αλαθνξέο καο βιέπνπκε ήδε πσο πξφθεηηαη γηα κία ζθέςε 

ε νπνία βξίζθεηαη πάληα «αλάκεζα»· αλάκεζα ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε θαη ηε 

θηινζνθία ,αλάκεζα ζηελ αζηηθή θνπιηνχξα θαη ην εβξατθφ γθέην, αλάκεζα ην κχζν 

θαη ην πείξακα, ηελ ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή. Έηζη θαη ε ςπραλάιπζε ζα απνηειέζεη 

ην πεδίν απηφ ηεο γλψζεο πνπ αλάκεζα ζε ζπλεηδεηφ θαη αζπλείδεην, Έξσηα θαη 

Θάλαην, επραξίζηεζε θαη πξαγκαηηθφηεηα, θχζε θαη πνιηηηζκφ ζα επηρεηξήζεη λα 

ηρλειαηήζεη ην πάληα πξάζηλν δέληξν ηεο δσήο.
9
 ε απηή ηεο ηελ πξνζπάζεηα, ε 

ςπραλαιπηηθή κέζνδνο ελζσκαηψλεη ηα  θπξίαξρα ξεχκαηα ηεο ζθέςεο ηεο επνρήο. 

Ζ έλλνηα ηνπ αζπλεηδήηνπ απνθαζειψλεη κε ηε ζεηξά ηεο ηελ έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο 

απφ ην βάζξν ηεο, ελψ ε κεραληζηηθή ζεψξεζε ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ αθνινπζεί ηηο 

βηνινγίδνπζεο ηάζεηο ηηο επνρήο. Ζ ζεσξία ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ε δεχηεξε 

ηνπηθή ζεσξία απνηεινχλ κε έκκεζνπο θαη άκεζνπο ηξφπνπο κηα θαηαγξαθή  ηεο  

πξνηεζηαληηθήο εζηθήο θαη ησλ πεηζαξρήζεσλ ηεο πάλσ ζηελ αηνκηθή ςπρή. Παξφια 

απηά ν  Freud δελ νιηζζαίλεη πνηέ ζε κία απνθήξπμε ησλ δηαθσηηζηηθψλ αηηεκάησλ 

νχηε παξαδίλεηαη ζηνλ αλνξζνινγηζκφ. Όηαλ ν Νίηζε παξαδέρεηαη πσο θακηά 

αιήζεηα δελ ππάξρεη θαη πσο ε ηέρλε απνηειεί ην ίζηαην θαηαθχγην  (Αssoun , 2010) 

o Φξφπλη επηκέλεη πσο ν άλζξσπνο δελ πξέπεη λα  ράζεη ην βιέκκα ηνπ απφ ην Λφγν. 

Μέζσ ηεο έλλνηαο ηνπ αζπλεηδήηνπ θαη ηεο ςπραλαιπηηθήο κεζφδνπ  ν Freud « 

απνπεηξάηαη λα απνθαιχςεη ηνπο αζπλείδεηνπο θαζνξηζκνχο θαη ηα αλνκνιφγεηα 

θίλεηξα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη βεβαηνηήησλ  ηεο πνιηηηζκηθήο καο ζθαίξαο, 

δειαδή ηνλ αλνξζνινγηζκφ ηεο δπηηθήο ινγηθφηεηαο»( Μπνπγάο, 1988) 

 

 

 

 

                                                           
9
 «Μαφρθ είναι ,φίλε μου, θ κάκε κεωρία, 

    Και πράςινο το δζντρο τθσ ηωισ.» , Φάουςτ, ςελ 189 (2038-39 
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  Κεθάιαηο  2
ο
  

   Βαζηθές υσταλαισηηθές έλλοηες θαη Μεηαυστοιογία 

ην παξφλ θεθάιαην, θαηαγξάθνπκε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο Φξνυδηθήο ζθέςεο, 

απφ ηα πξψηα ζεσξεηηθά θείκελα κέρξη ηα θείκελα ηεο ιεγφκελεο Μεηαςπρνινγίαο. 

Με ηνλ φξν κεηαςπρνινγία, ν Φξφπλη αλαθέξεηαη ζηελ πξφζεζε λα 

ζεσξεηηθνπνηήζεη ηε ςπραλάιπζε σο έλα αλνηρηφ ζχζηεκα ελλνηψλ επί ηεο δνκήο 

ηνπ ςπρηθνχ. Ζ κειέηε ηνπ ςπρηθνχ ζα αθαηξεί απφ ηελ ςπραλαιπηηθή  πξαθηηθή ,ε 

νπνία φκσο παξακέλεη ν βαζηθφο άμνλαο ,ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ 

εγρεηξήκαηνο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο κεηαςπρνινγίαο είλαη,   ζηελ νινθιήξσζε ηεο, 

λα αληηθαηαζηήζεη ηε κεηαθπζηθή, εμεγψληαο ηελ αλζξψπηλε ππεξθπζηθή θαη 

κπζηηθηζηηθή αληίιεςε ηνπ θφζκνπ σο έθθξαζε ησλ αζέαησλ θαη άιπησλ ςπρηθψλ 

δηαδηθαζηψλ .Σν  εγρείξεκα ,φκσο, ηεο  κεηαςπρνινγίαο δελ έιαβε πνηέ κηα νξηζηηθή 

ζπζηεκαηνπνίεζε. (Freud, 2005 , Finzi, 2006). ηα κεηαςπρνινγηθά έξγα , ν Freud 

ζπγθξνηεί ηνλ ςπραλαιπηηθφ εμνπιηζκφ, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζην χζηεξν έξγν ηνπ 

γηα λα αλαιχζεη ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη λα ζπγθξνηήζεη ηε ζεσξία ηνπ γηα ηνλ 

πνιηηηζκφ.  

 

Ζ αθνζίσζε ηνπ Φξφπλη ζηελ ςπραλαιπηηθή πξαθηηθή ήηαλ πάληα εκπνηηζκέλε απφ 

ηε θηινδνμία δηακφξθσζεο κηαο επηζηεκνληθήο ζεσξίαο ηθαλήο λα πεξηγξάςεη θαηά 

ην δπλαηφλ ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ.  Ζ πξφζεζε απηή εθδειψλεηαη αξρηθά ζην 

ρεηξφγξαθφ ηνπ «ρέδην γηα κηα επηζηεκνληθή ςπρνινγία » , ην 1895.ην πξψηκν 

απηφ θείκελν, νη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο  ηίζεληαη κε πνζνηηθνχο θαη πιηθνχο φξνπο, σο ε 

ςπρή λα ελεξγνπνηείηαη κέζσ πιηθψλ κνξίσλ, ησλ λεηξνλίσλ, καξηπξψληαο έηζη θαη 
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ηελ ελφηεηα ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ζ δηάζεζε  γηα ζπγθξφηεζε κηαο επηζηήκεο 

απζηεξά ζηα πξφηππα ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ είλαη πξνθαλήο, θάηη πνπ 

ραξαθηεξίδεη γεληθά  ηηο επηζηήκεο  απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Άιισζηε ν Freud 

έρεη σο αθεηεξηαθή επηζηήκε ηελ ηαηξηθή. Ζ ηδέα πεξί λεηξνλίσλ έκειε λα  

εγθαηαιεηθζεί, ε αξρή φκσο ηεο εδνλήο ,σο ε ηάζε ηεο ςπρηθνχ νξγάλνπ  λα 

απνθνξηίδεηαη απφ ηα ελεξγεηαθά ηεο πεξηερφκελα, πνπ ηίζεηαη πξψηε θνξά ζην 

παξφλ θείκελν, ζα  εκθαληζζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ, ζηα κεηαςπρνινγηθά 

θείκελα ηνπ 1915.  

 Η εξκελεπηηθή ησλ νλείξσλ (Traumdeutung) ζα είλαη ην επφκελν κεγάιν βήκα ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. Σν έξγν απηφ ραξαθηεξίζηεθε σο 

Jahrhundertwerk
10

 δειαδή σο βηβιίν ηνπ αηψλα. ηελ αγγιηθή έθδνζε ηνπ ην 1931 ν 

Freud απνηηκά ηελ Δξκελεπηηθή ησλ νλείξσλ σο ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ. Δδψ ν 

Φξφπλη  απνκαθξχλεηαη απφ ηελ απζηεξά ζεηηθηζηηθή  κέζνδν γηα λα πεξηπιαλεζεί 

ζηα φξηα επηζηεκνληθνχ θαη θηινζνθηθνχ, ζηελ εξεπλά ηνπ πάλσ ζην φλεηξν θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπο σο ηε «βαζηιηθή νδφ» γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ αζπλεηδήηνπ. Ήδε 

εδψ ,ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ πνλήκαηνο ηνπ , ν Φξφπλη κηιά γηα ην αζπλείδεην 

,εηζάγνληαο νπζηαζηηθά ηελ πξψηε ηνπηθή ζεσξεία. 

 

είλαη ην πξαγκαηηθά ςπρηθφ, ελψ ε εζσηεξηθή ηνπ θχζε καο είλαη ηφζν άγλσζηε φζν θαη ην 

πξαγκαηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ· καο απνθαιχπηεηαη ηφζν αηειψο κέζα απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο ζπλείδεζεο φζν θαη ν εμσηεξηθφο θφζκνο κέζα απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αηζζεηήξησλ 

νξγάλσλ
11

. 

 

 Ζ κεηαςπρνινγία θάλεη ηειηθά ηε κεγάιε ηεο είζνδν  ην 1915 κε ηα κεηαςπρνινγηθά 

θείκελα. Αξγφηεξα εθδφζεθε κηα ζπιινγή απφ ηηο κεηαςπρνινγηθέο κειέηεο ,ελψ 

θάπνηεο απφ απηέο δελ θνηλνπνηήζεθαλ πνηέ, αθνχ θαηαζηξάθεθαλ απφ ηνλ ίδην ην 

ζπγγξαθέα, φπσο έγηλε θαη κε κέξνο ηνπ Σρεδίνπ (1895). Αθεηεξία ηεο 

κεηαςπρνινγηθήο κειέηεο απνηειεί ε έλλνηα ηεο ελφξκεζεο (Trieb).Ζ ελφξκεζε 

απνηειεί ηε πξψηε ςπρηθή δηαδηθαζία. Δίλαη κηα θίλεζε εληφο ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία 

                                                           
10

 
10

 Ζ εξκελεία ησλ νλείξσλ .  ζει 9 
11   το ίδιο  ζει 529 
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ζηελ εμσηεξηθή ηεο έθθξαζε απνηειεί ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

ελφξκεζε δξα θη απηή ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ήδε ζην  «ρέδην γηα κηα επηζηεκνληθή ςπρνινγία ». Δληνπίδεηαη ζηα φξηα ηνπ 

βηνινγηθνχ θαη ηνπ ςπρηθνχ θαη γη’ απηφ δηαθέξεη απφ ην έλζηηθην, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά  απφ ην ζψκα θαη είλαη θιεξνλνκηθά πξνζδηνξηζκέλν. Γελ 

κπνξεί λα ζβεζηεί  απφ ην ςπρηθφ ,παξά  πεξηπιαληέηαη  εζσηεξηθά θαη δεκηνπξγεί 

αίζζεκα δπζθνξίαο κέρξη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο. Όηαλ κηα νξκή δελ εθπιεξψλεηαη, 

ηφηε απσζείηαη πίζσ ζην αζπλείδεην, πξνθαιψληαο αθφκα κεγαιχηεξα ελεξγεηαθά 

θνξηία. Γηαπηζηψλνπκε φηη ν Freud παξακέλεη πιηζηήο, αθνχ ,αλ θαη ηδέα ησλ 

‘’λεπξσλίσλ’’ έρεη ραζεί, ε πξσηαξρηθή ςπρηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη σο θίλεζε 

θαη σο πνζφηεηα. 

Ζ κεηαςπρνινγία ζπλίζηαηαη ζηε ζηελ πεξηγξαθή ησλ ςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο : ηε δπλακηθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ ηνπηθή. ηε δπλακηθή ηνπο 

δηάζηαζε, νη ςπρηθέο δηαδηθαζίεο δίλνληαη  σο ελεξγέο  δπλάκεηο νη νπνίεο θηλνχληαη, 

αλαζηέιινπλ θαη αλαζηέιινληαη ππφ ηα ζηαζεξά αληηζεηηθά δεχγε ηεο ςπραλάιπζεο, 

φπσο  εζσηεξηθφο θαη ν εμσηεξηθφο θφζκνο ,ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή ζηάζε, ε 

επραξίζηεζε  θαη ε δπζαξέζθεηα. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε αθνξά ηελ ελεξγεηηθή 

επέλδπζε ησλ ςπρηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ, δειαδή ηα πνζά ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηα 

νπνία δεζκεχνπλ .Γηα παξάδεηγκα φηαλ κηα νξκή απσζείηαη, δεκηνπξγείηαη ζην 

αζπλείδεην κηα ζπζζψξεπζε νξκηθνχ θνξηίνπ. Ζ ηνπηθή δηάζηαζε, ε νπνία θπξίσο 

καο απαζρνιεί εδψ, αθνξά ηνπο ηφπνπο φπνπ ζπκβαίλνπλ νη ςπρηθέο δηεξγαζίεο ,φρη 

σο ηφπνη αλαηνκηθνί, αιιά σο λνεξέο θαηαζθεπέο πεδίσλ, σο κηα κεηαθνξηθή 

ρσξνηαμηθή πεξηγξαθή ηνπ ςπρηθνχ. Κάζε φξην κεηαμχ απηψλ ησλ πεδίσλ 

αληηπξνζσπεχεη θαη κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πεδίσλ, ελψ ηα ςπρηθά 

ζπκβάληα κπνξνχλ (ή δελ κπνξνχλ) λα πεξλνχλ , απφ ην έλα πεδίν ζην άιιν κε 

ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ζπλέπεηεο θαη ζπλδειψζεηο γηα ην ςπρηζκφ ζην ζχλνιφ 

ηνπ. Ζ ςπρνινγία ηνπ Freud απνηέιεζε ηελ πξψηε πνπ πεξηέγξαςε ηα πεξηερφκελα 

ηεο ςπρήο σο ζπγθξνπζηαθά κεηαμχ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηεο πξνεγνχκελεο 

ςπρνινγίεο νη νπνίεο επηρεηξνχζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ ςπρή ζαλ έλα εχηαθην φινλ. 

Καηά ην Voloshinov ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηεο ςπραλάιπζεο απνηειεί απφηνθν ηεο 

γεληθεπκέλεο επηξξνήο πνπ είρε θαηά ηελ επνρή εθείλε ε δαξβηληθή ζεσξία. Με ηε 

δαξβηληθή ζεσξία άιιαμε ε εηθφλα γηα ην παξειζφλ. Οη άλζξσπνη έπαςαλ λα 

θαληάδνληαη ηελ θαηαγσγή ηνπο σο πξνεξρφκελε απφ ην ηέιεην ζετθφ ρέξη θαη 
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βξέζεθαλ αληηκέησπε κε ηελ ηδέα φηη είλαη πξντφλ κηαο βίαηεο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ 

νπνία, φζα πιάζκαηα δελ θαηαθέξλνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζπλζήθεο ράλνληαη 

απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο. 

Σφζν ην ζηνηρείν ηεο ζπγθξνπζηαθφηεηαο, φζν θαη νη έλλνηεο ηεο πξψηεο απηήο 

πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηεο ςπραλάιπζεο ζπλζέηνληαη, ηειεηνπνηνχληαη θαη δείρλνπλ ηα 

φξηα ηνπο ζηε ζπγθξφηεζε ησλ δχν ηνπηθψλ ζεσξηψλ, ην πην αλεπηπγκέλν ηκήκα ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο.  

 

 

2.1 Η πξώηε ηνπηθή ζεσξία  

Ζ πξψηε ηνπηθή απαζρνιεί ην Φξφπλη ήδε απφ ην 1895 ζην Σρέδην γηα κηα 

επηζηεκνληθή ςπρνινγία .Πεξηιακβάλεη ηξείο ρψξνπο ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ, ην 

αζπλείδεην, ην πξνζπλεηδεηφ θαη ην ζπλεηδεηφ. ηελ νπζία ηνπ ν ρσξηζκφο είλαη 

δηκεξήο ζε Αζπλείδεην θαη Πξνζπλεηδεηφ- πλεηδεηφ. Σα φξηα κεηαμχ απηψλ ησλ 

ηφπσλ-ζπζηεκάησλ απνηεινχλ νη δηαδηθαζίεο ινγνθξηζίαο, νη νπνίνο θηιηξάξνπλ 

θαηά πφζν θάπνηα ςπρηθή θίλεζε κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηνλ έλα ηφπν ζηνλ άιιν. Ζ 

πξψηε ινγνθξηζία αθνξά ην πέξαζκα απφ ην αζπλείδεην ζην πξνζπλεηδεηφ, ελψ ε 

δεχηεξε απφ ην πξνζπλεηδεηφ ζην ζπλεηδεηφ. Ζ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηνπ ςπρηθνχ 

νξγάλνπ ζα ζπλερίζεη κε ηε δεχηεξε ηνπηθή ε νπνίν έξρεηαη κε πνιχ πην ιεπηέο 

πεξηγξαθέο θαη αλαιχζεηο ηνπ ςπρηθνχ λα  εκπινπηίζεη ην εγρείξεκα ηεο 

κεηαςπρνινγίαο. 

. 

 

Αμίδεη λα εζηηάζνπκε ζηελ έλλνηα ην αζπλείδεηνπ. ην θείκελν κε ηίηιν Αζπλείδεην  

(1915) ν Φξφπλη εμεγεί ηελ αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη κειέηεο ηνπ, 

αζπλεηδήηνπ πξνεηδνπνηψληαο πσο αλ ηαπηίζνπκε ην ςπρηθφ κε ην ζπλεηδεηφ ηφηε 

ζηεξνχκαζηε ηε γλψζε (φζε κπνξεί λα είλαη απηή) επί φισλ εθείλσλ ησλ  εθθνξψλ 

ηνπ ςπρηθνχ πνπ κνηάδνπλ ζηα πεξηερφκελα ηνπο λα είλαη μέλα ή αληίζεηα πξνο ηε 

ζπλείδεζε. 

Όπσο ν Kant καο πξνεηδνπνίεζε λα κελ παξαβιέπνπκε ηνλ ππνθεηκεληθφ παξάγνληα απφ ηνλ 

νπνίν εμαξηάηαη ε αηζζεηήξηα αληίιεςή καο θαη λα κελ εθιακβάλνπκε ην πξντφλ ηεο 
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αληίιεςήο καο σο ηαπηίζηκν κε ην αληηθείκελν ηεο αληίιεςεο, ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα 

γλσξίζνπκε, έηζη θαη ε ςπραλάιπζε καο πξνεηδνπνηεί φηη απηφ πνπ αληηιακβάλεηαη ε 

ζπλείδεζε καο δελ πξέπεη λα ην ηαπηίδνπκε κε ηε ζπλεηδεηή ςπρηθή δηεξγαζία, πνπ είλαη ην 

αληηθείκελφ ηεο. Όπσο ην θπζηθφ , έηζη θαη ην ςπρηθφ ζηνηρείν δελ είλαη θαη’ αλάγθε έηζη 

φπσο καο θαίλεηαη.
12  

Σν αζπλείδεην απνηειεί, ηνλ ππξήλα ηνπ ςπρηζκνχ, θαζψο αλαπηχζζεηαη απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ. . Δδψ εδξάδνληαη φιεο νη ελνξκεηηθέο θηλήζεηο ηνπ 

ςπρηζκνχ. Δίλαη ινηπφλ απηφο ν κε- ηφπνο κεηαμχ νξγαληθνχ θαη ςπρηθνχ, ζχκθπηνο 

κε ην βηνινγηθφ. Σα πεξηερφκελα ηνπ αζπλεηδήηνπ πξνέξρνληαη απφ αλαπαξαζηάζεηο 

ησλ ελνξκήζεσλ, απφ ηα απσζεκέλα βηψκαηα ησλ πξψησλ λεπηαθψλ καο εκπεηξηψλ,  

νπζηαζηηθά, απφ κλεκνληθά ίρλε. Ζ κνξθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ δελ είλαη 

γισζζηθή, αιιά  νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Γηα λα ην ζέζνπκε αιιηψο, 

ην αζπλείδεην δελ γλσξίδεη έλλνηεο, θαζψο ηα πεξηερφκελα ηνπ, βξηζθφκελα ζε  

θίλεζε  δελ παξνπζηάδνπλ θακία αθξίβεηα, νχηε έρνπλ θάπνην ιεπηά ζπγθξνηεκέλν  

λφεκα. Δπηπιένλ, ην αζπλείδεην δελ αλαγλσξίδεη θακία έλλνηα ρξφλνπ. Γελ 

αληηιακβάλεηαη ηελ  έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ησλ νξκψλ, αθνχ δελ έρεη επαθή κε ην 

εμσηεξηθφ θφζκν- ε επαθή απηή είλαη ηδηφηεηα ηεο ζπλείδεζεο πνπ ηίζεηαη σο 

αληίιεςε. 

 Σα παξαπάλσ γλσξίζκαηα θαζηζηνχλ ην αζπλείδεην σο έλα άιιν ratio,θαζαξά 

απνθιίλνλ απφ ην Λφγν ησλ δηαθσηηζηψλ πνπ ζπγθξφηεζε ην λεσηεξηθφ ππνθείκελν.  

Απφ δπλακηθή άπνςε, νη ελνξκήζεηο θηλνχληαη ειεχζεξα,   κπνξνχλ άλεηα λα 

αθήλνπλ θάπνηα επέλδπζε θαη λα θαιχπηνπλ  άιιεο. Γηα λα κπνξέζεη ην αζπλείδεην 

λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κε ηελ άκεζε εκπεηξία πξέπεη λα πεξάζεη 

απφ ηελ πξψηε ινγνθξηζία γηα λα  θηάζεη ζηε ζπλείδεζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ ην 

πέξαζκα ηα πεξηερφκελα πξέπεη λα ππνζηνχλ κηα κεηαβνιή ζηε κνξθή ηνπο, λα 

κεηαβιεζνχλ απφ αλαπαξαζηάζεηο θαη ιέμεηο ,θάηη πνπ επηθέξεη θαη κηα 

πεξηερνκεληθή αιινίσζε. Έηζη κηα απφιπηε θαη αθξηβήο γλψζε ηνπ αζπλεηδήηνπ, 

αθφκε θαη αλ θαηαθέξνπκε λα αλαζχξνπκε  θάπνηα απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ ,δελ 

είλαη πνηέ δπλαηή. Ζ κεηαθνξά ησλ αζπλείδεησλ πεξηερνκέλσλ ζηε ζπλείδεζε, ζηελ 

νπνία απνβιέπεη ε ςπραλάιπζε, δελ απνηειεί κηα δηαδηθαζία αθαίξεζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ απφ ην αζπλείδεην θαη κηα εγθαηάζηαζεο ηνπο ζην ζπλεηδεηφ ,αιιά 

                                                           
12

 Μεταψυχολογικά κείμενα του 1915, ςελ. 70 



19 
 

κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνλ ζπζηεκάησλ, σο αλ λα δεκηνπξγείηαη έλαο δίαπινο 

επηθνηλσλίαο πνπ ζα απνηξέπεη απφ επηθίλδπλεο ζπκθνξήζεηο.  

Ζ έλλνηα ηνπ αζπλεηδήηνπ έρεη εκθαληζηεί πξηλ ην Φξφπλη κε άιιεο θνκβηθέο γηα ηε 

δπηηθή ζθέςε θηγνχξεο, φπσο ην Goethe, ην Shakespeare, ην Schopenhauer θαη ην 

Nietzsche.(Bocock,1983). Ζ  ςπραλαιπηηθή ,φκσο, ελαζρφιεζε κε ην αζπλείδεην 

απνηειεί ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ. Ζ κειέηε απηή ηνπ αζπλεηδήηνπ 

έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ κέρξη ηφηε θπξίαξρε παξαδνζηαθή γλψζε, δειαδή 

ηελ λεσηεξηθή αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο απνηειεί έλαλ απηφλνκν , ειεχζεξν δξψληα  

(Ρσκαλφο, 2002) 

 

Σν πξψην πεδίν απφ ην νπνίν ε ςπραλάιπζε δηαθνξνπνηείηαη, είλαη ε νξζνινγηθή 

παξάδνζε ζηε θηινζνθία. Καηά ηελ παξάδνζε απηή, ην κφλν πεξηερφκελν ηνπ 

αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο είλαη ε ζπλείδεζε. Τπάξρεη κφλν ην ζπλεηδεηφ θαη ην φρη-

αθφκα-ζπλεηδεηφ. Δπηπιένλ ,ν Freud, κειεηψληαο  ην αζπλείδεην, απνκαθξχλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ επηζηήκε ηνπ ηελ ηαηξηθή, ε νπνία ζαθψο, αθφκα θαη σο 

ςπρηαηξηθή δελ δέρεηαη ηίπνηα πνπ λα κε κειεηάηαη σο απφιπηα βηνινγηθφ. Ζ 

ςπραλάιπζε, κε ηε κειέηε ηνπ αζπλεηδήηνπ δηα ηνπ νλείξνπ, αλαθέξεηαη  ζηα 

παξαπάλσ  πεδία γλψζεο θαη ηαπηφρξνλα δηαηεξεί κηα θξηηηθή απφζηαζε απφ απηά. 

Οη ζπλάδειθνί κνπ ηεο ςπρηαηξηθήο  δελ θαηέβαιαλ, φπσο θαίλεηαη, θακία πξνζπάζεηα  λα 

μεπεξάζνπλ ηελ αξρηθή έθπιεμε, ηελ νπνία κπφξεζε λα πξνθαιέζεη  ε θαηλνηφκνο αληίιεςή 

κνπ γηα ην φλεηξν, θαη νη επαγγεικαηίεο θηιφζνθνη, νη νπνίνη πάλησο ζπλεζίδνπλ λα 

πξαγκαηεχνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπ νλείξνπ ζαλ πξνζζήθε ζηηο  θαηαζηάζεηο ηεο 

ζπλείδεζεο κε ιίγεο  - ζπλήζσο ηηο ίδηεο πξνηάζεηο, δελ αληηιήθζεθαλ πξνθαλψο φηη ζε απηφ 

ην πεξηζψξην κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη πνιιά ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ αλαγθαία ζε κηα ξηδηθή 

αλακφξθσζε ησλ ςπρνινγηθψλ καο αληηιήςεσλ.
13

 

Ζ νξζνινγηθή θαη ζεηηθηζηηθή παξάδνζε δελ κπνξεί λα εγθνιπψζεη ηελ ηδέα ελφο 

κέξνπο ζηελ ζχζηαζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ είλαη θαη κέιιεη λα είλαη  άγλσζην. Απηή ε 

έληαζε αλάκεζα ζηελ ςπραλάιπζε θαη ηα  « θαζαξά » πεδία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

θηινζνθίαο, δελ πηννχλ ην Freud, ν νπνίνο πάληα δήισλε επηζηήκνλαο. Ζ κειέηε ηνπ 

αζπλεηδήηνπ θαζηέξσζε ηελ ςπραλάιπζε σο κηα απηφλνκε επηζηήκε. αλ άιιν 
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αζπλείδεην, ε ςπραλάιπζε βξίζθεηαη ζε έλαλ κε ηφπν· αλάγεηαη θαζ’ νινθιεξία 

νχηε ζηελ ςπρηαηξηθή ,νχηε ζηε θηινζνθία, νχηε θαη απνηειεί απιά κηα ςπρνινγία. 

Δάλ ε θηινζνθία παξαδέρζεθε ην αζπλείδεην  σο  ζθηά αλεμηρλίαζηε ηεο ζπλείδεζεο, ε 

ςπρνινγία πξνζπάζεζε λα ην εμνξθίζεη, ζεσξψληαο ην σο έλα ιαλζαζκέλν  ςπρηθφ 

παξάγσγν, σο απηφ πνπ δελ έρεη γίλεη αθφκα ζπλεηδεηφ, αιιά πνπ είλαη ελ δπλάκεη. Δλάληηα 

θαη ζηηο δχν απηέο αληηιήςεηο, ν Freud ππνζηεξίδεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αζπλεηδήηνπ , ηελ 

έκκεζε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ δηακέζνπ ηεο αλάιπζεο ησλ παξαγψγσλ ελ ηνχηεο, ζην βαζκφ 

πνπ είλαη αζπλείδεην, ην αληηθείκελν ηεο ςπραλάιπζεο παξακέλεη ακείσην ζηε γλψζε: ε 

ςπραλάιπζε δε ζα είλαη πνηέ κηα ςπρνινγία .
14

 

 Σαπηφρξνλα, ε ςπραλάιπζε εκπιέθεηαη , κέρξη θαη ζήκεξα ζηηο ζπδεηήζεηο φισλ 

ησλ παξαπάλσ πεδίσλ.  

Δηζάγνληαο θαη κειεηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ αζπλεηδήηνπ, ν Freud δεζκεχεηαη ζε κηα 

πνιχ ζπγθεθξηκέλε αλζξσπνινγηθή παξαδνρή. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζηαζεί σο 

θπξίσο ηνπ εαπηνχ, εθφζνλ δηαζέηεη έλα αζπλείδεην ηκήκα ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ. Ζ ηδέα 

ελφο αζπλεηδήηνπ ππξήλα ακθηζβεηεί ηηο δπλάκεηο ηηο βνχιεζεο. Αλ ε ζπλείδεζε 

εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα βάδεη ζε ηάμε ηνλ θφζκν ηνπ, ην 

αζπλείδεην δειψλεη πσο απηή ε ηθαλφηεηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλν. Σν αζπλείδεην 

απνηειεί ην πξψην ζεκείν ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο πεξί αλζξψπηλεο θχζεο· Σν 

ππνθείκελν είλαη θαηαδηθαζκέλν λα εηεξνθαζνξίδεηαη σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπ απφ 

έλα ζθνηεηλφ, απξνζπέιαζην. 

ηελ πξψηε ηνπηθή ζεσξεία, ε θχξηα δηάθξηζε ηνπ ςπρηζκνχ ζπκβαίλεη θαηά ην 

Μπνπγά (1988) κε επίθεληξν ηεο ηε έλλνηα ηεο ζπλείδεζεο. Σα πεξηερφκελα ηνπ 

αζπλεηδήηνπ πεξηγξάθνληαη θπξίσο σο γλσζηηθέο κε- ηδηφηεηεο, σο ειιείςεηο  

αλαθεξφκελεο ελ πξψηεο θαη έκκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο ηηο ζπλείδεζεο. Καηά ην 

Voloshinov (1976)  απηή ε πεξηγξαθή ηνπ αζπλείδεηνπ ελέρεη κηα θνκβηθφ 

πξφβιεκα. Σα πεξηερφκελα ηνπ αζπλεηδήηνπ κειεηψληαη δηα κέζσ ηηο δηαδηθαζίαο 

ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ νη νπνίνη εθθξάδνληαη ιεθηηθά . Ζ ίδηα ε αλάζπξζε ησλ 

αζπλείδεησλ πεξηερνκέλσλ δηακεζνιαβείηαη απφ ηηο ζπλεηδεηέο δηαδηθαζίεο ηεο 

ελδνζθφπεζεο θαη ηεο ιεθηηθνπνίεζεο. . Γηα ην Voloshinov ηα πεξηερφκελα ηνπ 

αζπλεηδήηνπ δε κπνξνχλ λα εηδσζνχλ αδηακεζνιάβεηα απφ ηελ θνηλσληθή ζρέζε. 

Έηζη ν Voloshinov  βιέπεη ην αζπλείδεην ζαλ έλα ηκήκα ηε ζπλείδεζεο ην νπνίν δελ 

είλαη πξφδειν, αθξηβψο γηαηί δελ εθθξάδεη ηα πεξηερφκελα ηεο θπξίαξρεο εζηθήο. 
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Απηφ ην πξφβιεκα ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε κέζνδν ηνπ Freud. Ζ πξψηε ηνπηθή  

πεξηγξάθεη ηνλ ςπρηζκφ ζαλ έλα φξγαλν ην νπνίν δελ δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ, ζηνηρείν ην νπνίν ππνρσξεί ζρεηηθά ζηε δεχηεξε 

ηνπηθή ζεσξία. ηε δεχηεξε ηνπηθή , ηα ηξία πηα, κέξε ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ 

πεξηγξάθνληαη ιηγφηεξν κεραληζηηθά θαη πεξηζζφηεξν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, 

δίλνληαο ηειηθά ηεο εηθφλα ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία σο ηέηνηα 

ζρεηίδνληαη θαη ζπγθξνχνληαη, γεγνλφο ην νπνίν καο θέξλεη πην θνληά ζηελ ηδέα ηνπ 

Voloshinov πεξί εθπξνζψπεζεο ζην αζπλείδεην κηαο κε θπξίαξρεο ηδενινγηθά 

ζπλείδεζεο. 

 

2.2 Η δεύηεξε ηνπηθή ζεσξία 

ηε δεχηεξε ηνπηθή, ν ςπρηζκφο νξγαλψλεηαη ζε ηξία ζπζηήκαηα  : ην Απηφ (Es),ην 

Δγψ (Ηch) θαη ην Ύπεξ-Δγψ (Uber-Ich) .Σν Απηφ είλαη ν αζπλείδεηνο ππξήλαο ηνπ  

ςπρηζκνχ .πλεπψο ηζρχνπλ γηα ην Απηφ φινη εθείλνη νη πξνζδηνξηζκνί πνπ δφζεθαλ 

ζην αζπλείδεην ζηελ πξψηε ηνπηθή. Ο Φξφπλη  ρξεζηκνπνηεί ηελ απξφζσπε απηή 

αλησλπκία  σο νλνκαζία, αληιψληαο απφ ην Nietzsche θαη ην Groddeck,  γηα λα 

δειψζεη ηελ απνμέλσζε  ηεο πεξηνρήο απφ ην Δγψ αιιά θαη ηνλ απξφζσπν 

ραξαθηήξα ηεο. Με ηε λέα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ςπρηθψλ ηφπσλ, ν Freud πξνζζέηεη 

ζην αζπλείδεην έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ. Σν πεξηερφκελν ηνπ Απηφ είλαη έλα πιηθφ 

θιεξνδνηεκέλν απφ ηε γέλεζε καο:  

Οη αζπλείδεηεο πξάμεηο  απνξξένπλ απφ έλα αζπλείδεην  ππφζηξσκα πνπ δεκηνπξγήζεθε  

βαζηθά απφ θιεξνλνκηθέο επηδξάζεηο. Σν ππφζηξσκα απηφ πεξηέρεη ηα άπεηξα πξνγνληθά 

ίρλε πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ ςπρή ηεο θπιήο 

Ο Freud δελ εμεγεί απηή ηνπ ηε δηαπίζησζε. Γειψλεη πάλησο, έλαλ  ππξήλα ςπρηθνχ 

πεξηερνκέλνπ θνηλνχ ζην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο. Δίλαη έλαο θαζνξηζκφο 

ππεξαηνκηθφο, αθνχ ζηεξεί ζην άηνκν ηελ ηθαλφηεηα λα απνθαζίδεη απηφλνκα γηα ην 

πνηνο ζα είλαη. Έλα κέξνο ηνπ ζα είλαη πάληα ε αζπλείδεηε θχζε πνπ κνηξάδεηαη κε 

φινπο ηνπο πξνγφλνπο ηνπ, κε φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

  Σν Δγψ αλαιακβάλεη ηε ζπλείδεζε-αληίιεςε ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ  θαη  

πξνθχπηεη σο έλα απνζρηζκέλν απφ ην αζπλείδεην ηκήκα ηνπ ςπρηζκνχ. Σν Δγψ 

δηαζέηεη έλα αζπλείδεην ηκήκα, ην νπνίν σο ηέηνην ππάξρεη  απφ ηε ζηηγκή ηεο 

γέλλεζεο θαη δηαηεξείηαη θαηά ηα πξψηα  ρξφληα ηεο δσήο . Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε 
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ηθαλφηεηα αληηιεπηηθφηεηαο ηνπ βξέθνπο. ε απηφ ην ζηάδην αηζζεηεξηαθφηεηαο , ην 

αξρηθφ Δγψ  , ην βξέθνο  αληηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηνπ θφζκνπ σο κέξνο ηνπ ,σο αλ 

ν εμσηεξηθφο θφζκνο λα είλαη αδηάξξεθηε ζπλέρεηα ηνπ. Αλαιφγσο, ε  πξαγκαηηθή 

θαη ε  θαληαζηαθή, αλαπαξαζηαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ελνξκήζεσλ είλαη, ζε απηή ηε 

θάζε, θαη απηέο αδηάθξηηεο. Ζ θαληαζηαθή αλαπαξάζηαζε ηζνχηαη κε ηελ  

πξαγκαηηθή ηθαλνπνίεζε.  

Καζψο  ην παηδί αλαπηχζζεηαη  θαη αλαπηχζζεη ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, μεθηλά ε 

βίαηε είζνδνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν Δγψ αληηιακβάλεηαη πηα ην ίδην ζψκα σο 

δηαθξηηφ απφ ην πεξηβάιινλ. Έηζη, μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη  ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, 

θαη ηνπ  εαπηνχ σο αληηθείκελν. Σν άηνκν απνθηά κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ην Δγψ απνθηά πηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη παίξλεη ηε ζέζε ηνπ 

απέλαληη ζηνπο ππφινηπνπο ηφπνπο· ζε ζχγθξνπζε κε ην Απηφ, πνπ δξα ππφ ηελ αξρή 

ηεο εδνλήο, ην Δγψ δξα ππφ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Έηζη, ην παηδί είλαη πηα 

ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηα εκπφδηα πνπ ν εμσηεξηθφο θφζκνο ζέηεη αθνχ απνθηά  

αίζζεζε  ηεο ρξνληθφηεηαο θαη ηηο αθνινπζίαο ησλ ζπκβάλησλ. Απέλαληη ζε έλα 

πεξηβάιινλ φπνπ νη επηζπκίεο δελ εθπιεξψλνληαη νχηε πάληα νχηε απαξαίηεηα 

εχθνια, ην Δγψ αλαιακβάλεη λα πξνζηαηεχζεη ην άηνκν απφ ηε βηαηφηεηα ηεο 

έθθξαζεο ησλ αζπλείδεησλ πεξηερνκέλσλ, δειαδή ησλ νξκψλ. Έηζη ε ινγνθξηζία 

κεηαμχ ηνπ Απηφ θαη  ηνπ Δγψ «θηιηξάξεη » ηηο νξκέο, απνζεμνπαιηθνπνηεί 

(νπδεηεξνπνηεί)  ηα πεξηερφκελα ηνπ  Απηφ θαη ,είηε ηα απσζεί είηε ηηο κεηαηξέπεη ζε 

κνξθέο ηηο επηζπκίαο ηθαλνπνηήζηκεο απφ ην πεξηβάιινλ. Απηή ε δεχηεξε ηθαλφηεηα 

πνηνηηθήο κεηαβνιήο ηεο επηζπκίαο θαιείηαη κεηνπζίσζε, θαη είλαη απνηέιεζκα ηηο 

αλάπηπμεο ηεο γιψζζαο, θαη ζπλεπψο ηνπ Δγψ. Σν άηνκν κπνξεί  πιένλ λα δξα 

νξζνινγηθά . Σν Δγψ απνηειεί ηε ινγηθή ζπλείδεζε πνπ ππνινγίδεη ηε κεηαηξνπή ηνπ 

πάζνπο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο. Καη φκσο ε κεγάιε απηή ζηξέβισζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπ Απηφ δε κεηψλεη ηελ ηζρχ ηνπ. Ζ ζρέζε κεηαμχ Απηφ θαη Δγψ είλαη 

εθείλε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε γλψζηε παξνκνίσζε ηνπ Φξφπλη κε ηνλ θαβαιάξε θαη 

ην αηίζαζν άινγν ηνπ: φζν θαη αλ ην Δγψ επηρεηξεί λα ππνηάμεη ηεο ελνξκήζεηο ηνπ 

Απηφ, εθείλεο θαηαθέξλνπλ λα θαζνδεγνχλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ. Σν αίηεκα ησλ 

αζπλείδεησλ ελνξκήζεσλ γηα ηθαλνπνίεζε δηακεζνιαβεί ηηο επηινγέο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ Δγψ.  
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Σν Απηφ φκσο δελ είλαη ε κφλε πίεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην  Δγψ· σο αλ λα 

πιέεη αλάκεζα ζε θχιια θαη Υάξπβδε, θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί θαη  ηελ ζπλερή 

επηβνιή πνπ δηεθδηθεί πάλσ ηνπ ην Τπεξεγψ.  

Σα ηξία απζηεξά αθεληηθά είλαη ν εμσηεξηθφο θφζκνο, ην Τπεξεγψ θαη ην Απηφ. (...) (Σν 

Δγψ) πεξηνξίδεηαη απφ ηξεηο πιεπξέο, απεηιείηαη απφ ηξεηο θηλδχλνπο, ζηνπο νπνίνπο αληηδξά 

ζε πεξίπησζε κεγάιεο πίεζεο αλαπηχζζνληαο άγρνο. Απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπ, απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληίιεςεο είλαη θαζνξηζκέλν λα αληηπξνζσπεχεη ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, ζέιεη φκσο λα ππεξεηεί πηζηά θαη ην Απηφ, λα έρεη ζχκπλνηα καδί 

ηνπ, λα ηνπ πξνζθέξεηαη ζαλ αληηθείκελν θαη λα πξνζειθχεη ηε Libido ηνπ.  ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβηβάζεη ην Απηφ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλαγθάδεηαη ζπρλά λα 

κεηακθηέδεη ηηο αζπλείδεηεο πξνζηαγέο ηνπ Απηνχ κε πξνζπλεηδεηέο εθινγηθεχζεηο, λα 

θαιχπηεη ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ Απηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (...). Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην 

παξαηεξεί ζε θάζε βήκα ην απζηεξφ Τπεξεγψ, πνπ ηνπ επηβάιιεη νξηζκέλνπο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο (...) θαη ην ηηκσξεί ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο ηεξεί, κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

θαησηεξφηεηαο θαη ελνρήο.»15 

Ο φξνο   Τπεξεγψ   γηα πξψηε θνξά  εκθαλίδεηαη ζην Τν  Εγώ θαη ην Απηό (1923) 

φπνπ ηνπ απνδίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο απαγφξεπζεο θαη ηνπ ηδαληθνχ. Λεηηνπξγεί 

ινηπφλ σο εζηθή ζπλείδεζε. Aπνηειεί έλα κέξνο ηνπ Δγψ, ην νπνίν απνζπάζηεθε απφ 

ην Δγψ θαη ηνπ αληηηίζεηαη, φπσο   θαίλεηαη,   θαηά ηελ θιηληθή πξάμε, ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηηο κειαγρνιίαο θαη   ηνπ παζνινγηθνχ πέλζνπο. Κχξηα ιεηηνπξγία ηνπ 

είλαη λα αζηπλνκεχεη  ην Δγψ, λα ηνπ επηβάιιεηαη θαη λα αζθεί θξηηηθή, 

ινγνθξίλνληαο θαη θαηαζηέιινληαο ηηο επηζπκίεο φρη κφλν ζην επίπεδν ηεο κε 

πξαγκαηνπνίεζεο ,αιιά θαη απνηξέπνληαο απφ ην λα γίλνπλ ζπλεηδεηέο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα ην Τπεξεγψ ηίζεηαη απέλαληη ζην Δγψ σο αλ λα είλαη αληηθείκελν. Σν 

Τπεξεγψ δελ είλαη φκσο θαζνιηθά ζπλείδεζε. Ήδε πξηλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ, 

ν Φξφηλη εληνπίδεη ζηελ ςπραλαιπηηθή πξαθηηθή έλα αζπλείδεην αίζζεκα ελνρήο ην 

νπνίν εθδειψλεηαη ζηελ αληίιεςε κέζσ θαηαλαγθαζκψλ, ςπραλαγθαζκψλ θαη 

ηδενςπραλαγθαζκψλ. Σν αίζζεκα ελνρήο απνηειεί άιισζηε ηε ξίδα ηνπ Τπεξεγψ. Ζ 

ζηηγκή γέλεζεο ηνπ Τπεξεγψ έρεη πξνθαιέζεη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξηλ ην νηδηπφδεην( ραξαθηεξηζηηθή εθπξφζσπνο ε  Melanie Klein) ή 

σο ζπλέπεηα ηνπ. ε έλα απφ ηα θχξηα  έξγα, φπνπ βαζίδεηαη ην παξφλ πφλεκα  ,ζηε  

Δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό, ν Φξφηλη ζέηεη σο ζηηγκή εκθάληζεο  ηεο ελνρήο θαη 

ηνπ ζπλαθφινπζνπ Τπεξεγψ, ηελ παξαθκή ηνπ νηδηπόδεηνπ ζπκπιέγκαηνο. Ζ επηζπκία 
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ηνπ αγνξηνχ γηα ηε κεηέξα δελ γελλά, αλαθνξηθά κε ηνλ παηέξα, κφλν ζπλαηζζήκαηα 

θζφλνπ θαη ηελ επηζπκία γηα  θφλν. Ο γηφο ζηέθεηαη ακθηζπκηθά απέλαληη ζηνλ 

παηέξα ,αθνχ  ληψζεη ηφζν αγάπε θαη αίζζεκα ηαχηηζεο, φζν θαη ηελ επηζπκία λα ηνλ 

αθαλίζεη. Έηζη. ν θαληαζηαθφο θαη φρη απαξαίηεηα πξαγκαηηθφο θφλνο ηνπ παηέξα 

γελλά ζην παηδί ην Τπεξεγψ θαη καδί κηα κεηακέιεηα γηα ηελ πξάμε, κηα εζσηεξηθά 

γελλεκέλε ελνρή
16

. Ζ ελδνςπρηθή απηή ηξαγσδία δηαηεξείηαη ζαθψο αζπλείδεηε  θαη 

ππνβφζθεη  ζην αίζζεκα ηνπ άγρνπο θαη  ηεο δπζθνξίαο, κηαο δπζθνξίαο πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλεο. Απηφ είλαη άιισζηε θαη ην πεξηερφκελν ηνπ  Τπεξεγψ:  ηα αμηαθά 

πξφηππα θαη νη ζπλαθφινπζεο απαγνξεχζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ ( kultur ). 

Απέλαληη ζηελ εμνπζία , πνπ παξαθσιχεη ην παηδί ζηηο πξψηεο αιιά θαη ζεκαληηθφηεξεο 

ηθαλνπνηήζεηο ηνπ, πξέπεη λα έρεη αλαπηπρζεί εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ έλαο ζεκαληηθφο 

βαζκφο επηζεηηθήο ηάζεο(…)Σν παηδί ππνρξενχηαη λα παξαηηεζεί απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο 

ηεο θηιέθδηθεο επηζεηηθφηεηαο. Γηα λα αληηκεησπίζεη απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, θαηαθεχγεη ζε γλσζηνχο κεραληζκνχο, δερφκελν κέζσ ηαχηηζεο απηήλ ηελ 

απξφζβιεηε εμνπζία. Απηή γίλεηαη ηψξα Τπεξεγψ.(…)παξά ηελ επηηπρή παξαίηεζε ζα 

πξνθχςεη έλα αίζζεκα ελνρήο θαη απηφ είλαη έλα κεγάιν νηθνλνκηθφ κεηνλέθηεκα(…)Ζ 

παξαίηεζε απφ ηηο ελνξκήζεηο δελ έρεη πιένλ κηα πιήξσο απειεπζεξσηηθή επίδξαζε(…) ε 

επαπεηινχκελε εμσηεξηθή δπζηπρία – απψιεηα αγάπεο θαη ηηκσξία απφ ηελ εμσηεξηθή 

εμνπζία – αληαιιάζζεηαη κε κηα ζπλερή εζσηεξηθή δπζηπρία, κε κηα έληαζε ηεο έλνρεο 

ζπλείδεζεο.
17

 

 Ζ ηαχηηζε κε ηνλ παηέξα ζεκαίλεη θαη ηελ ηάζε γηα κίκεζε ηνπ. Απηφ πνπ αληιεί ην 

αγφξη απφ ηε κίκεζε είλαη, φρη ην Δγψ, αιιά ην Τπεξεγψ – άιισζηε ,ζα ζθεθηφηαλ 

θάπνηα ή θάπνηνο, ηη γλσξίδνπκε πξψηα απφ ηνπο γνλείο καο ,αλ φρη ηηο 

εμηδαληθεπκέλεο πιεπξέο ηνπο , ηηο νπνίεο παζρίδνπλ λα καο θνηλσλήζνπλ; Σν 

Τπεξεγψ ζπγθξνηείηαη ινηπφλ κε βάζε  ηε δηαπαηδαγψγεζε, ηηο απαγνξεχζεηο θαη ηα 

ηδαληθά ηνπ παηέξα φπσο θαη απηφο ηα έιαβε απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

Δγψ μεληθά πεξίπνπ ζηα έμη ειηθηαθά έηε θαη νινθιεξψλεηαη θαηά ηελ ελειηθίσζε 

πκβαίλεη έηζη κηα κεηάγγηζε  ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ λνεκάησλ ε νπνία   

εγγξάθεηαη ζην παηδί θαη ζπγθξνηεί κεηέπεηηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ . 

                                                           
16

 ε πξνεγνχκελα ζηάδηα αλάπηπμεο ε ελνρή ζπλίζηαηαη ζην θφβν γηα απψιεηα ηεο 

αγάπεο. Δπνκέλσο ηίζεηαη εμσηεξηθά θαη απνθεχγεηαη κε ηελ θξπθή πξάμε ή ηε κε -

εθηέιεζε ηεο. 
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  Ζ αλζξσπφηεηα δελ δεη πνηέ νιφηεια ζην παξφλ· ην παξειζφλ, ε παξάδνζε ηεο θπιήο θαη 

ηνπ ιανχ επηδνχλ ζηηο ηδενινγίεο ηνπ Τπεξεγψ, θαη ελδίδνπλ πνιχ αξγά ζηηο επηδξάζεηο ηνπ 

παξφληνο θαη ζηηο λέεο αιιαγέο.
18

  

Καζψο ν άλζξσπνο αλαπηχζζεηαη θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηνπ απμάλεηαη, ην ξφιν ηνπ 

παηέξα παίξλνπλ άιινη θνηλσληθά θπξίαξρνη ξφινη ,φπσο ν δάζθαινο θαη ν ηεξέαο.   

Όιν θαη πεξηζζφηεξεο πνιηηηζκηθέο  αμίεο θαη απαγνξεχεηο εκπινπηίδνπλ ην Τπεξεγψ 

θαη απμάλνπλ ηελ απηφ-επηηήξεζε. Όιε απηή ε δηαδηθαζία έξρεηαη καδί κε 

αμηνζεκείσηα πνζά επηζεηηθφηεηαο .  

 

 

Δίλαη θαλεξφ πσο ε δεχηεξε ηνπηθή παξνπζηάδεη κηα πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε θαη 

πεξηερνκεληθά ζπγθεθξηκέλε  ζπγθξφηεζε. Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ 

εληνπίδνπκε θαηά ηε δεχηεξε ηνπηθή, ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε ηνπηθή ,είλαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηεο έλλνηα ηνπ αζπλεηδήηνπ. Σν αζπλείδεην δελ νξηνζεηείηαη πιένλ 

κφλν ζε έλα δηθφ ηνπ ρψξν. Καη νη ηξεηο δνκέο απνηεινχληαη απφ αζπλείδεηα 

ηκήκαηα ηνπ ςπρηζκνχ. 

Ο θχξηνο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο  ςπρηθήο δσήο γίλεηαη ηψξα ην αζπλείδεην , ζε βαζκφ 

πνπ θαη απηέο νη «θαζαξέο» λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο βπζίδνπλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε  ηηο ξίδεο 

ηνπο ζε έλα αζπλείδεην ππέδαθνο. Έρνπκε εδψ πιένλ κηα κνληζηηθή ηάζε ηεο θξνυδηθήο 

ζεσξίαο πνπ  επηδηψθεη λα αλαγάγεη  φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ  ςπρηζκνχ ζε κηα 

αξρέγνλε ςπρηθή δχλακε.
19

 

Όπσο ήδε αλαθέξακε, ην κεραληζηηθφ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ε πξψηε ηνπηθή 

αληηθαζίζηαηαη απφ κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ κεξψλ ηεο ςπρήο, ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη ζαλ πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ βνχιεζε θαη δχλακε , κε ηελ νπνία 

δηεθδηθνχλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Κάζε ηφπνο 

πεξηγξάθεη έλα δηαθνξεηηθφ πξφζσπν ηεο αλζξσπφηεηαο, έλα δηαθνξεηηθφ 

αλζξσπνινγηθφ ηχπν. Σν Δθείλν απνηειεί ηνλ εγσηζηή άλζξσπν , ν νπνίνο δε 

γλσξίδεη απφ εζηθνχο θαη πνιηηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Σν Δγψ απνηειεί ην 

ππνθείκελν πνπ δξα έιινγα  θαη θξφληκα, ελψ ην ππεξεγψ ζθηαγξαθεί ηελ 

ζξεζθεπηηθή εζηθή ζπλείδεζε πνπ ελνρνπνηεί θαη θαηεμνπζηάδεη ην ππνθείκελν, 

απνηειψληαο έηζη ηα πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ ηελ θνηλσληθή εμνπζία. Ο Voloshinov 
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(1920) δηαβάδεη ζηα ηξία απηά ζπζηήκαηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηδενινγίαο, 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ζπλεηδήζεηο. 

 Δπηπιένλ, παξαηεξεί θαλείο πσο ε γέλεζε θάζε ςπρηθνχ ηφπνπ  απνηειεί έλα ζηάδην 

αλάπηπμεο ηνπ ςπρηζκνχ. ε θάζε θάζε ν ςπρηζκφο γίλεηαη πην ζχλζεηνο. Οη θάζεηο 

ηνπ ςπρηζκνχ έρνπλ έλαλ βηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εκθάληζεο 

θαη αλάπηπμεο ηνπο. Δμαξηψληαη απφ ηελ σξίκαλζε ησλ βηνινγηθψλ θαη γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ. ε απηά ηα ζπζηήκαηα, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ 

ςπρηζκνχ αληαλαθιά ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ απφ έλα α-εζηθφ 

βξέθνο ζε έλαλ ελήιηθα ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο. Ζ 

δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ σξίκαλζε  ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ λα ραιηλαγσγεί  ηηο νξκέο ηνπ. Ζ θνηλσληθνπνίεζε  είλαη ζπλψλπκε ηεο 

νξκηθήο παξαίηεζεο. Έηζη ε νξκηθή παξαίηεζε ζεσξείηαη ε νπζία ηνπ πνιηηηζκνχ.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ κεγάιν θνκκάηη ηεο δπηηθήο ζθέςεο λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ ςπραλάιπζε, ζεσξψληαο φηη κε ηε δεχηεξε ηνπηθή ν Freud  

δηαβάδεη κέζα ζηελ ζπγθξφηεζε ηνπ ππνθεηκεληθνχ ςπρηζκνχ ην αληηθεηκεληθφ 

πνιηηηζκηθφ  πλεχκα. χκθσλα κε ην Jacoby , ζχγρξνλν κειεηεηή ηεο θξηηηθήο 

ζεσξίαο , (1983) « o Freud κέζα απφ ηελ επίκνλε αλαδήηεζε ηνπ  ηεο γέλλεζεο  θαη 

ηεο δνκήο ηεο αηνκηθήο ςπρήο απνθάιπςαλ ηελ εμνπζία ηεο θνηλσλίαο κέζα θαη 

πάλσ ζην άηνκν.». Ο ίδηνο παξαζέηεη ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηελ Αξλεηηθή 

Γηαιεθηηθή ησλ Αdorno θαη Ζorkheimer θαη ην ζρνιηάδεη : 

 

«Ζ Φξνυδηθή ζεσξία δελ ππνθχπηεη ζηελ επίθαζε ηεο αηνκηθφηεηαο, αιιά 

νπζηαζηηθά ηελ θαηαζηξέθεη,  φπσο κπνξεί λα θάλεη κφλν κηα θηινζνθηθή θαη 

θνηλσληνινγηθή αληίιεςε ».Ζ ςπρνινγία ηνπ βάζνπο κέζσ ηεο ίδηαο ηεο ινγηθήο ηεο 

κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληνινγία θαη ηζηνξία.
20

 

 

Πξάγκαηη ε ςπραλάιπζε  δείρλεη λα θαηαγξάθεη κέζα απφ ηε δνκή ηνπ ςπρηζκνχ 

ηδενινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηξνχ ηεο. Μέζσ ηεο θιηληθήο πξάμεο θαη ηεο 

ελδνζθφπεζεο ησλ αζζελψλ ηνπ, ν Freud δε βξήθε ηειηθά  κηα παγησκέλε 

ππεξηζηνξηθή δνκή ηνπ ςπρηζκνχ, αιιά ηηο δηαθνξεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο 

εθθάλζεηο δσήο ηνπ αζηηθνχ ππνθεηκέλνπ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηα 
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ζπλαηζζήκαηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο εξκελείεο ηνπ γηα ηελ εκπεηξία ηνπ. Έηζη ε 

ςπραλάιπζε έγηλε έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα αζηηθά 

ππνθείκελα ηηο επνρήο βίσλαλ ηνλ θφζκν ηνπο, θαη απηφ ζίγνπξα έρεη ηελ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ηνπ. Σν ςπραλαιπηηθφ δσκάηην έγηλε πξάγκαηη ρψξνο εμνκνιφγεζεο ησλ 

θαηαπηέζεσλ. Οθείινπκε φκσο λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε 

απνηειεί κηα δεπηεξνγελή εξκελεία ηεο ςπραλάιπζεο , δηακεζνιαβεκέλε απφ έλαλ 

χζηεξν ηεο ηζηνξηθφ νξίδνληα θαη φρη ην ζηφρν ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηελ 

απηνζπλείδεζε ηνπ Freud γηα ην έξγν ηνπ. Έηζη ηα εξγαιεία κε ηα νπνία ν Freud  

αλαιχεη ην δνζκέλν απφ ηνπο αζζελήο πιηθφ , καηαηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαρζεί 

αδηακεζνιάβεηα ην πιηθφ απηφ ζε κηα ηζηνξηθή θαη θνηλσληνινγηθή κειέηε.  Ο Freud 

κειεηνχζε πάληα ην άηνκν , ην κεκνλσκέλν ππνθείκελν, ρσξίο θακία αληηθεηκεληθή 

δηάζηαζε ,αθφκα θη αλ αληηθεηκεληθέο πνιηηηζκηθέο θαη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο κπνξεί 

λα αληαλαθιψληαη ζηελ ππνθεηκεληθή λνεκαηνδφηεζε ησλ αηφκσλ γηα ηηο δσέο ηνπο. 

Σα εθθξαδφκελα ζηε ζεξαπεία ςπρηθά πεξηερφκελα, λνεκαηνδνηνχληαη πάληα σο 

πξνο ηηο αηνκηθέο βηνγξαθίεο ησλ αζζελψλ θαη κφλν. Ζ θαηαλφεζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζέηεη ν αζηηθφο ηξφπνο δσήο  αλάγνληαη πάληα ζηε ζεμνπαιηθφηεηα. Γελ είλαη 

πνηέ ην ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν ππνθείκελν απηφ ην νπνίν ζέιεη λα απειεπζεξσζεί 

αιιά ε ζεμνπαιηθφηεηα ηνπ , ε νπνία είλαη κε ηε ζεηξά ηεο δεζκεπκέλε ζην 

ζσκαηηθφ. Έηζη ε δχλακε πνπ αλαγλσξίδνπλ νη κεηαγελέζηεξνη ηεο ςπραλάιπζεο ζε 

απηή  καηαηψλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ςπραλάιπζε. Παξφια απηά ηα εγρεηξήκαηα  

ηζηνξηθνπνίεζεο ηεο ςπραλάιπζεο φπσο απηφ ηνπ Μarcuse ζην Έξσο θαη Πνιηηηζκφο  

θαη ησλ Adorno θαη Horkheimer  ζην Η Δηαιεθηηθή ηνπ Δηαθσηηζκνύ εκθαλίδνπλ έλα 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Όκσο, ην άμην έξεπλαο απηφ πξφβιεκα δελ  αθνξά ηελ 

παξνχζα εξγαζία ε νπνία κέλεη ζηα εξγαιεία ηεο θξνυδηθήο ςπραλάιπζε ε νπνία 

απνηειεί κηα αληζηνξηθή κειέηε ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

 Παξά ηνλ αηνκηζκφ ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ, ν Freud   δελ  πηνείηαη λα εγθνιπψζεη 

ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ  έλλνηεο νη νπνίεο ηίζεληαη σο εμεγεηηθέο φρη κφλν ηνπ αηφκνπ σο 

ηέηνηνπ , αιιά ηνπ ζπλφινπ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

έλλνηεο ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ. Οη έλλνηεο απηέο  απνηεινχλ ην ηειεπηαίν 

ζηάδην αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο ηνλ νξκψλ θαη νδεγνχλ ην Freud ζηελ  θηινζνθηθή 

αλζξσπνινγία θαη ηελ ζεσξία ηνπ  γηα ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

2.3Η ςπραλαιπηηθή ζεσξία ησλ νξκώλ 
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θνπφο απηνχ ηνπ ππνθεθαιαίνπ είλαη ε κειέηε ηεο ζεσξίαο ησλ ελνξκήζεσλ ζηελ 

αλάπηπμή ηεο , φπσο απηή νδεγεί ζηηο έλλνηεο ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ. Ζ ζεσξία 

ησλ νξκψλ  δηαθνξνπνηείηαη ζπλερψο κέρξη θαη ην 1920, φηαλ ν Freud νινθιεξψλεη 

ην Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο. 

Ζ νξκή ηνπ  Έξσηα εκθαλίδεηαη πξψηε , ππφ ηνλ φξν Libido.Ο ιαηηληθφο φξνο Libido 

αληηζηνηρεί ζηελ έλλνηα ηεο επηζπκίαο. Οη ιηβηδηληθέο νξκέο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο εδνλήο θαη  ζπλδένληαη κε ην αίζζεκα ηεο ζεμνπαιηθήο δηέγεξζεο. Ζ έλλνηα 

ηνπ ζεμνπαιηθνχ είλαη επξεία, θαη πεξηιακβάλεη « φια εθείλα πνπ  κπνξνχκε λα 

θαηαιάβνπκε σο αγάπε.
21

  »  

Ο νξηζκφο ηεο Libido σο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο , έγηλε αηηία  απνρψξεζεο ηνλ 

Άληιεξ θαη Γηνχλγθ απφ ηελ Φπραλαιπηηθή Δηαηξία ην 1914.Οη δχν λεφηεξνη 

ςπραλαιπηέο επέκελαλ ζε έλαλ κε ζεμνπαιηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο libido.Πξφηεηλαλ ε 

Libido λα ζεσξεζεί γεληθή αξρή ηεο δσηηθφηεηαο, κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα λα 

απνηειεί έλα κφλν κέξνο ηεο ιηβηδηληθήο ελέξγεηαο. Ο  Φξφπλη  απαληά κε ην έξγν 

ηνπ εηζαγσγή ζην λαξθηζζηζκφ (1914).Σν έξγν απηφ ζηάζεθε θνκβηθφ γηα ηε ζεσξία 

ησλ ελνξκήζεσλ θαζψο ηελ αλαδηαηππψλεη. Δδψ  ν Freud ππνζηεξίδεη πσο ην Δγψ 

απνηειεί ην πξψην εξσηηθφ αληηθείκελν κε βάζε ηνλ παηδηθφ απηνεξσηηζκφ. Θέηεη 

έηζη ηε ιίκπηλην σο θαζαξά ζεμνπαιηθή  ελέξγεηα. Έηζη ε  libido απνηειεί έλαλ 

νξκηθφ εξεζηζκφ είηε απφ έλα «αληηθείκελν», ηφζν εμσηεξηθφ, φζν θαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εαπηφ (λαξθηζζηζκφο) ν νπνίνο απνηειεί ην πξψην ιηβηδηληθφ αληηθείκελν. Ζ 

επηινγή φισλ ησλ κεηέπεηηα ηνπ εαπηνχ αληηθεηκέλσλ δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ 

πξψηε, ηε λαξθηζζηζηηθή επηζπκία.  Δπηπιένλ, ζην έξγν απηφ, ν Freud ελνπνηεί ηελ 

εξσηηθή νξκή κε ηελ νξκή ηεο απηνζπληήξεζεο. Ζ νξκή ηεο απηνζπληήξεζεο 

εμεηαδφηαλ ,κέρξη θαη ην 1914, σο ε νξκή πνπ αθνξά ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Βξίζθεηαη ππφ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

ζπλεπψο ζε αληίζεηε ζηε libido πνπ δξα ππφ ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Πιένλ ε νξκή 

απηή ηίζεηαη σο κέξνο ηεο Libido, αθνχ πξνσζεί ηελ δηαηήξεζε ηνπ νξγαληζκνχ ν 

νπνίνο ππάξρεη κέζσ ηεο ιηβηδηληθήο νξκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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ην ην Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο, ε ελφηεηα ηεο libido θαη ηεο αξρήο ηεο 

απηνζπληήξεηεο  θαηαγξάθνληαη σο Οξκή ηεο Εσήο ή  σο Έξσηαο ( Eros ). Ο  Έξσο 

πεξηιακβάλεη φια ηα νξκηθά πεξηερφκελα πνπ  ζηνρεχνπλ ζηελ απηνζπληήξεζε ,ζηελ 

ελφηεηα κε ηνπο άιινπο θαη ζηε δηαηήξεζε απηήο  ελφηεηαο. ην έξγν απηφ ν Freud 

εηζάγεη άιιε κηα νξκηθή δχλακε, ην Θάλαην (Thanatos). 

Ο Freud γξάθεη ην Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο (Jenseits des Lustprinzips) ην 1920, 

δχν ρξφληα κεηά ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ .Σν ζχληνκν απηφ 

πφλεκα απνηέιεζε  νληνινγηθή ζηξνθή ζηε Φξνυδηθή ζεσξία. Ζ εηζαγσγή ηεο  

νξκήο ηνπ Θαλάηνπ ζπλδέεηαη κε ηε δνθεξή ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ. 

Αθνξκή γηα ηελ εδξαίσζε ηεο νξκήο ηνπ Θαλάηνπ, ζηάζεθαλ ηα φλεηξα ησλ 

επηδψλησλ ηνπ πνιέκνπ ζηξαηησηψλ. ηα φλεηξα ηνπο, νη πξψελ ζηξαηηψηεο 

επαλαιάκβαλαλ ηηο ηξαπκαηηθέο ζηηγκέο ηνπ πνιέκνπ, πξάγκα ηνπ εξρφηαλ ζε 

ζχγθξνπζε ζην ζεκειηαθφ  εχξεκα ηεο Δξκελεπηηθήο ησλ Ολείξσλ,  πσο ηα φλεηξα 

εθθξάδνπλ επηζπκία . Δπηπιένλ ,ν  Φξφηλη ζεκείσλε ζηελ θιηληθή πξάμε ηελ ηάζε 

ησλ λεπξσηηθψλ ,θαη φρη κφλν, λα επαλαιακβάλνπλ,  κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, 

επψδπλα επεηζφδηα, καηαηψζεηο θαη ιάζε, απνθεχγνληαο έλαλ δξφκν επραξίζηεζεο. 

Έηζη ν Φξφηλη δηαβάδεη  έλαλ επαλαιεπηηθφ ςπραλαγθαζκφ ξηδσκέλν ζηνλ 

αλζξψπηλν ςπρηζκφ. 

Οη εθθάλζεηο ηνπ ςπραλαγθαζκνχ ηεο επαλάιεςεο, πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη  ζηηο πξφσξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο, θαζψο θαη ζηα βηψκαηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο, εκθαλίδνπλ 

ζε πςειφ βαζκφ ηνλ ελνξκεηηθφ ραξαθηήξα, θαη φπνπ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ αξρή 

ηεο επραξίζηεζεο έλαλ δαηκνληθφ ραξαθηήξα.(…)Με πνηνλ ηξφπν φκσο ζρεηίδεηαη ν 

ελνξκεηηθφο ραξαθηήξα κε ηνλ ςπραλαγθαζκφ ηεο επαλάιεςεο. Δδψ καο έξρεηαη 

αλαπφθεπθηα ζην κπαιφ ε ηδέα φηη βξηζθφκαζηε ζηα ίρλε ελφο (…)ραξαθηεξηζηηθνχ ησλ 

ελνξκήζεσλ θαη ίζσο θάζε νξγαληθήο δσήο ελ γέλεη. Μηα ελφξκεζε ζα ήηαλ ηφηε ,ινηπφλ κηα 

εγγελήο ζηελ έκβηα νξγαληθή χιε νξκή γηα αλαπαξαγσγή κηαο πξνγελέζηεξεο 

θαηάζηαζεο(…), ε έθθξαζε ηεο αδξάλεηαο εληφο ηεο .νξγαληθήο χιεο
22

 

 Σν θείκελν, απνθηά  έλαλ θαζαξά εηθνηνινγηθφ ραξαθηήξα θαη ν ζπγγξαθέαο  

μεθαζαξίδεη φηη πξφθεηηαη αθξηβψο γηα κηα ζεηξά απφ εηθνηνινγίεο, ηηο νπνίεο 

θάιιηζηα κπνξεί θάπνηνο λα απνξξίςεη ε λα δερηεί. 

Ό,ηη αθνινπζεί είλαη εηθνηνινγία [Speculation ] κηα ζπρλά παξαηξαβεγκέλε εηθνηνινγία, πνπ 

ζα εθηηκεζεί ή ζα απνξξηθζεί αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ θαζελφο. Κη αθφκε , 
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είλαη κηα πξνζπάζεηα λα αμηνπνηήζνπκε κηα ηδέα, απφ πεξηέξγεηα γηα ην πνπ κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη.  
23

 

 

Βαζηδφκελεο ζηε βηνινγηθή κειέηε ησλ ζηνηρεησδψλ σο πξνο ηε δφκεζε ηνπο 

νξγαληζκψλ,  νη ππνζέζεηο θαηαιήγνπλ ζε κηα πξσηνγελή ,ελζηηθηψδε επηζπκία, κηα 

βηνινγηθνχ ηχπνπ ηάζε, ηεο « ζπληεξεηηθήο » θχζεο ησλ νξγαληζκψλ λα 

επηζηξέθνπλ ζε πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο θαη ,ζε ηειηθή αλάιπζε, ζηελ αλφξγαλε 

θαηάζηαζε ηνπο ,ηελ αδξάλεηα, δειαδή ζην ζάλαην.  Ζ ςπρηθή δσή ζπγθξνηείηαη 

κέζα απφ ηελ νξγαληθή δσή.  Ζ ηάζε απηή ζίγνπξα δελ είλαη ζπλεηδεηή, παξά 

παξεηζθξέεη ζηελ εκπεηξία. Ζ νξκή ηνπ Θαλάηνπ πεξηιακβάλεη θάζε επηζπκία γηα 

επίζεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ εαπηνχ ή ησλ άιισλ.  Οη δχν νξκέο πξνζαλαηνιίδνληαη 

ζε αληηθαηηθνχο  επηκέξνπο ζηφρνπο. Σειηθά φκσο ιεηηνπξγνχλ ζπλζεηηθά. Ζ 

απνθφξηηζε ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ ζεκαίλεη  δηπιφ ηξφπν ην ηέινο. Σν ηέινο είλαη αθ’ 

ελφο, ε εθπιήξσζε ηνπ  επηζπκίαο θαη αθ’ εηέξνπ ε εθθφξησζε , αδξάλεηα, ε ιήμε.  

 

 

Γελ ζεκαίλεη φηη νη ηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε εθείλε [ηελ αξρή ηεο 

επραξίζηεζεο](…)ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο είλαη κηα ηάζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππεξεζία 

κηαο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ λα απειεπζεξψζεη ζπλνιηθά ην ςπρηθφ φξγαλν απφ 

ηηο δηεγέξζεηο , ή λα δηαηεξήζεη κέζα ζε απηφ ην πνζφ ησλ δηεγέξζεσλ ζηαζεξφ(…) 

ζπλδέεηαη κε ηελ πιένλ γεληθή ηάζε ηεο νξγαληθήο χιεο, δειαδή κε ηελ επηζηξνθή ζηελ 

εξεκία ηνπ αλφξγαλνπ θφζκνπ.
24

 

Ζ θάζε κία απφ απηέο ηηο δχν νξκέο είλαη ηφζν απαξαίηεηε φζν θαη ε άιιε, απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηελ ακνηβαία αληίδξαζε ηνπο πξνθχπηνπλ ηα θαηλφκελα ηεο δσήο. 

Φαίλεηαη πάλησο φηη κηα νξκή ηνπ ελφο είδνπο δελ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί κεκνλσκέλε, 

είλαη πάληνηε ζπλδεδεκέλε, ή φπσο ιέκε ζχκκεηθηε κε κηα νξηζκέλε πνζφηεηα απφ ηελ άιιε 

κεξηά ε νπνία ηξνπνπνηεί ην ζηφρν ηεο ή θαζηζηά κεξηθέο θνξέο δπλαηή ηελ επίηεπμή ηνπ. 

Λφγνπ ράξε ε νξκή ηεο απηνζπληήξεζεο είλαη αζθαιψο εξσηηθήο θχζεο, αιιά απηή 

αθξηβψο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ επηζεηηθφηεηα, γηα λα κπνξέζεη λα επηβάιεη ηηο πξνζέζεηο ηεο. 

Παξφκνηα, θαη ε εξσηηθή νξκή πνπ ζηξέθεηαη πξνο αληηθείκελα ρξεηάδεηαη κηα δφζε απφ ηελ 
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νξκή ηεο θαηαθπξίεπζεο, γηα λα θάλεη δηθφ ηεο ην αληηθείκελν. Ζ δπζθνιία απνκφλσζεο ησλ 

δχν νξκψλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπο δελ καο άθελε ηφζν θαηξφ λα ηηο γλσξίδνπκε.
25

 

 

 

Οη νξκέο νη Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ εθθξάδνπλ δχν ζεκαληηθά ζεκεία γηα ηελ 

ςπραλαιπηηθή ζθέςε. Πξψηνλ, εθθξάδνπλ πην θαζαξά απφ πνηέ ην νξγαληθφ 

ππφζηξσκα ηνπ ςπρηζκνχ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνλ δχν δπλάκεσλ είλαη ε εμαζθάιηζε 

ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θαη απνζχλζεζεο. Ο πιηζκφο απηφο παξνπζηάδεη έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Αληιψληαο απφ ηελ θξηηηθή ηνπ Voloshinov (1976) γηα ην 

Freud, ζα ραξαθηεξίδακε ηνλ πιηζκφ ηνπ Freud σο έλαλ « ςεπδνυιηζκφ ». Δλψ ν 

Freud  ζπλδέεη φια ηα πεξηερφκελα ηεο ςπρήο κε ηνλ νξγαληζκφ , δελ ππάξρεη 

θάπνηνο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξψηεο κέζα απφ ην δεχηεξν. Γηα παξάδεηγκα, νη 

νξκέο πεξηγξάθνληαη κεραληζηηθά, αιιά δελ ζπλδένληαη κε θαλέλα ηξφπν κε ην 

βηνινγηθφ. Θα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα πξνζδηνξίδνληαη απφ νξκνληθέο ή άιιεο 

θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο. Έηζη πεξά απφ ηελ αθαίξεζε απφ θνηλσληθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο, ηειηθά ν ςπρηζκφο δελ είλαη νχηε βηνινγηθά πξνζδηνξηζκέλνο θαηά 

έλα ζπλεπή ηξφπν. Ζ βηνινγία δελ δίλεη ηειηθά θακία ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ζηελ 

ςπρή  πέξαλ ηνπ λα ηελ θαζηζηά ππεξηζηνξηθή θαη ακεηάβιεηε σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ηεο.  ε απηήλ αθξηβψο ε βάζε ν Freud ζηήλεη ηε θηινζνθηθή  αλζξσπνινγία ηνπ, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη βάζεη ηνπ  θνηλνχ ζηφρνπ Έξσηα θαη Θαλάηνπ, δειαδή, ηελ 

δηαηήξεζε ηεο δσήο σο ζπλερνχο νξκηθήο εθπιήξσζεο. Απηφ είλαη θαη  ην πξσηεχνλ 

αλζξψπηλν θίλεηξν . Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ  αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη πξσηίζησο απφ ηελ 

επηζπκία απνθφξηηζεο ηνπ ςπρηθνχ νξγάλνπ. θνπφο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

νξγαληθήο νκαιφηεηαο. Έηζη ε αλζξψπηλε δσή ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ηεο 

επραξίζηεζεο θαη ζηελ θαηαζηξνθή θάζε αληηθεηκέλνπ πνπ εκπνδίδεη ηελ νξκηθή 

απνθφξηηζε θαη ,ζπλεπψο, ηελ επραξίζηεζε. 
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Κεθάιαηο 3
ο
  

Γηα ηε θηιοζοθηθή αλζρφποιογία ηοσ Φρωσλη 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζακε ηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ ηεο ςπραλάιπζεο. Οινθιεξψζακε ηελ ζχληνκε απηή  αλαζθφπεζε ζηα 

ςπραλαιπηηθά εξγαιεία κε ηε δηαπίζησζε πσο ν ςπρηζκφο απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε 

κηαο νηθνλνκηθήο ηζνξξνπίαο κέζα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ  νξκηθψλ πεξηερνκέλσλ 

.ην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε πσο ,βάζεη ηεο παξαπάλσ ζέζεο, ν Freud 

ζπγθξνηεί κηα αλζξσπνινγηθή ζεσξία. Ζ πξαγκαηεία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο  θαη  ηνπ 

πνιηηηζκνχ αλήθνπλ ζηα έξγα ηνπ Freud πνπ ζα ραξαθηεξίδακε πεξηζζφηεξν 

θηινζνθηθά. Παξά ηαχηα, ν Freud δελ αμηψλεη πνηέ  πσο θάλεη θηινζνθία. Οη 

παξαπάλσ ζεκαηηθέο εκπίπηνπλ ζηελ επηζηήκε ηεο ςπραλάιπζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε 

ςπραλάιπζε ππεξβαίλεη ην αληηθείκελν ηεο θαη δηεθδηθεί λα εμεηάζεη ην αλζξψπηλν 

θαηλφκελν νιηζηηθά. 

 

θνπφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο είλαη ,θαηά Φξφπλη,  κηα επηπρηζκέλε δσή. Ζ επηπρία 

ηζνχηαη κε ηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο εδνλήο. 

 Σν εξψηεκα γηα ην ζθνπφ ηεο δσήο έρεη ηεζεί ακέηξεηεο θνξέο.(…) Ζ απάληεζε ελ 

πξνθεηκέλσ δελ είλαη δχζθνιε : [ νη άλζξσπνη ] επηδηψθνπλ ηελ επηπρία ζέινπλ λα γίλνπλ θαη 

λα παξακείλνπλ επηπρηζκέλνη. Ζ επηδίσμε απηή έρεη δχν πιεπξέο, έλα ζεηηθφ θαη έλαλ 

αξλεηηθφ ζθνπφ : ζέιεη ηελ απνπζία πφλνπ θαη δπζαξέζθεηαο  θαη αθ εηαίξνπ  επηδηψθεη 

βηψκαηα εδνληθψλ ζπλαηζζεκάησλ.(…) είλαη απιψο ην πξφγξακκα ηεο επραξίζηεζεο πνπ 
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ζέηεη ην ζθνπφ ηεο δσήο. Ζ αξρή απηή πξπηαλεχεη εμ αξρήο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ςπρηθνχ 

νξγάλνπ. 
26 

 

Ζ επηπρία ελλνηνινγείηαη κέζα απφ ηνλ ςπραλαιπηηθφ εμνπιηζκφ. Ζ επηπρηζκέλε δσή 

απαληάηαη  ζηελ αξρή ηεο επραξίζηεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία  ιεηηνπξγεί ην Απηφ. 

Δπνκέλσο νθείινπκε λα γπξίζνπκε ζηα αζπλείδεηα νξκηθά ςπρηθά πεξηερφκελα .ην 

αδεθάγν αζπλείδεην  νη νξκέο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή θίλεζε θαη έηζη νη επηζπκίεο 

ηίζεληαη πξνο εθπιήξσζε γηα λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο λέεο επηζπκίεο, ζε κηα αέλαε 

δηαδηθαζία. Ο άλζξσπνο ινηπφλ  δεηά ζπλερψο λα ηθαλνπνηεί ηεο επηζπκίεο ηνπ ρσξίο 

απηέο λα ζηακαηνχλ πνηέ λα πξνθχπηνπλ. Σα πεξηερφκελα ησλ επηζπκηψλ είλαη φπσο  

θαη νη νξκέο , είηε  ιηβηδηληθά, είηε (απηφ)θαηαζηξνθηθά .Οη επηζπκίεο θηλνχληαη 

πάληα ζε έλα αληηθείκελν. Σα άιια ππνθείκελα ηνπ θνηλσληθνχ ζρεηίδεζζαη 

απνηεινχλ γηα ην άηνκν αληηθείκελα. Ζ βνχιεζε ηνπο αγλνείηαη κπξνζηά ζηελ 

επηζπκία γηα έλσζε ( Έξσηαο)
27

 ή ζπληξηβή (ζάλαηνο) πνπ ζα εμππεξεηήζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο νξκήο. Δπηπιένλ, θαζψο δελ ππάξρεη ρξνληθφηεηα , νη νξκέο 

απαηηνχλ επηηαθηηθά άκεζε ηθαλνπνίεζε . Δίλαη ζαθέο πσο ε αλζξψπηλε θχζε 

πεξηγξάθεηαη σο άθξαηα εγσηζηηθή. Απηή είλαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, πξηλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαη άξα ηελ είζνδν ζηνλ πνιηηηζκφ. 

 Όπσο φκσο  ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο, ζχληνκα παξαρσξεί ηα ζθήπηξα ζηελ αξρή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, έηζη θαη  ν  ζθνπφο γηα κηα ζηαζεξά επηπρηζκέλε δσή είλαη 

απξαγκαηνπνίεηνο. Ζ επράξηζηεο ζηηγκέο ηηο δσήο είλαη ιίγεο, ζχληνκεο θαη 

απνζπαζκαηηθέο, κέζα ζε κία θαζεκεξηλφηεηα πφλνπ θαη θφβνπ. Ο άλζξσπνο, 

νδεγνχκελνο απφ ηελ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αλαγλσξίδεη φηη ε  ζπλερήο 

εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ  δελ είλαη δπλαηή. 

Όινη νη κεραληζκνί ηνπ θφζκνπ ηεο [επηπρία] αληηζηέθνληαη. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

πξφζεζε ηεο αλζξψπηλεο επηπρίαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζρέδην ηεο Γεκηνπξγίαο.(…) 

είλαη κάιινλ κηα  ηθαλνπνίεζε έληνλα ζπζζσξεπκέλσλ αλαγθψλ θαη είλαη εθ θχζεσο εθηθηή 

κφλν ππφ ηε κνξθή ηνπ παξνδηθνχ επηζνδείνπ. Όηαλ ε θαηάζηαζε πνπ ε αξρή ηεο 
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επραξίζηεζεο πνζεί δηαξθψο, πξνθχπηεη απιψο έλα ζπλαίζζεκα ραιαξήο ηθαλνπνίεζεο.(…) 

Έρνπκε ήδε εθ θαηαζθεπήο πεξηνξηζκέλεο πηζαλφηεηεο γηα επηπρία. 
28

 

 

    Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ πεξηνξίδεηαη έηζη ζηελ κείσζε ηνπ  πφλνπ. Σειηθά ε απνθπγή 

θαη κφλν ηνπ πφλνπ βηψλεηαη σο επηπρία . Ο άλζξσπνο έρεη αληαιιάμεη ηελ επηπρία 

ηνπ κε  ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο. 

Γελ είλαη παξάμελν φηη ληψζνπλ ήδε επηπρείο φηαλ έρνπλ απνθχγεη ηε δπζηπρία 
29

 

Οη πεγέο ηνπ πφλνπ είλαη ηξεηο: o ζσκαηηθφο πφλνο, ν πφλνο πνπ έξρεηαη απφ ηε θχζε 

θαη ,θπξίσο, ν πφλνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ζπλχπαξμε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

Μλεκνλεχζακε ηηο  ηξεηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα βάζαλα καο: ηελ ππεξνρή ηεο 

θχζεο, ηελ αδπλακία ηνπ ζψκαηνο  καο, ηηο αηέιεηεο ησλ ζεζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο 

ακνηβαίεο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ  ζηελ νηθνγέλεηα, ην Κξάηνο θαη ηελ θνηλσλία.
30 

Σα βάζαλα απφ ηελ ηειεπηαία απηή πεγή καο πνλνχλ ίζσο πεξηζζφηεξν απφ ηα άιια. Έρνπκε 

ηελ ηάζε λα ηα βιέπνπκε ζαλ έλα είδνο πεξηηηνχ ζπκπιεξψκαηνο, έζησ θαη αλ ε θχζε καο 

ζέιεη λα είλαη εμ ίζνπ αλαπφηξεπηα ζε ζρέζε κε φζα έρνπλ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε.
31

 

Σν Freud απαζρνιεί θπξίσο ην πξφβιεκα ηεο αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο, πνπ, πσο θαη 

νη ππφινηπεο πεγέο ηεο αλζξψπηλεο δπζηπρίαο, θαηαηξχρεη ηνλ  άλζξσπν απφ πξηλ ηελ 

είζνδν ζηνλ πνιηηηζκφ, απφ ηηο πξσηφγνλεο, αθφκα, θνηλσλίεο. Ο άιινο απνηειεί 

θχζεη εκπφδην ζηελ εθπιήξσζε ησλ εγσηζηηθψλ επηζπκηψλ.  

Σν 1913 δεκνζηεχεηαη ην Σνηέκ θαη Σακπνχ. ε απηφ ηνπ ην έξγν, ν Freud θηλείηαη  

μαλά αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ην κχζν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζπλάγεη 

κηα εηθφλα, γηα ηνλ ςπρηζκφ θαη ηε ζπλχπαξμε ησλ « πξσηφγνλσλ ιαψλ ». Αληιεί 

απφ ηελ αλζξσπνινγία ηεο επνρήο ηνπ , θαηά ηελ νπνία  ην δήηεκα ηεο θαηαγσγήο 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο πξψηεο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο απαζρνιεί ηδηαίηεξα  

κειεηεηέο απφ δηάθνξα πεδία. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ  πξσηφγνλε θαηάζηαζε είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλν  θαηά ηελ επνρή , κε ηνλ πξηκηηηβηζκφ λα απνηειεί ην θχξην ξεχκα 

αθφκα θαη ζηελ  κνληέξλα ηέρλε, ε νπνία κάιηζηα έκειε επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ 
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ηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε (Krauss,2007).  Ο  Freud γξάθεη βαζηζκέλνο ζηηο κειέηεο 

ηνπ Mauss , ηνπ Durkheim, ηνπ Wundt ,ην Spenser θαη ,βέβαηα, ηνπ  Γαξβίλνπ. Ο 

Φξφπλη  ρξεζηκνπνηεί ην  δαξβηληθφ ζρήκα ησλ πξψησλ θνηλνηήησλ, θαηά ην νπνίν, 

ζε θάζε ελήιηθν αξζεληθφ αλαινγνχζαλ πνιιέο γπλαίθεο ζηηο νπνίεο νη γηνί 

απαγνξεπφηαλ λα απεπζπλζνχλ ζεμνπαιηθά (Freud, 1949).Δπνκέλσο, ν παηέξαο 

απνηεινχζε ηνλ θπζηθά πξνζδηνξηζκέλν, παληνδχλακν αξρεγφ , κπξνζηά ζηνλ νπνίν 

ν  ππνηαθηηθφο γηνο ήηαλ αδχλακνο λα αληηζηαζεί, κε απνηέιεζκα  ηε ζπλερή 

θαηαπίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπ δεχηεξνπ. 

Δίλαη απηνλφεην πσο ε δαξβίλεηνο ζεσξεία δελ παξαρσξεί νχηε ηελ παξακηθξή ζέζε γηα ηηο 

αξρέο ηνπ ηνηεκηζκνχ. Έλαο βίαηνο, δειφηππνο παηέξαο  θξαηάεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ φια ηα 

ζειπθά θαη απνδηψρλεη ηα παηδία ηνπ φζν απηά κεγαιψλνπλ. (…)Ο βίαηνο πξφγνλνο ήηαλ ην 

δίρσο άιιν  ην πξφηππν πνπ ην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ αδεξθηθνχ ζπλδέζκνπ ην δήιεπε θαη 

ην θνβφηαλε.
32

 

Ο άλζξσπνο κειεηάηαη σο αλ  είλαη εθ θχζεσο έλα εγσηζηηθφ νλ. Ο πνην δπλαηφο 

επηβάιιεηαη κε ηε δχλακή ηνπ. θνπφο είλαη  ε ζπλερήο ηθαλνπνίεζε ησλ νξκψλ θαη 

ε άξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ πξνο απηή. Οη άλζξσπνη ινηπφλ  θχζεη ζπλππάξρνπλ ζε 

ζρέζεηο θπξηάξρεζεο. Γελ ππάξρνπλ ζηελ θπζηθή θαηάζηαζε δεζκνί αγάπεο θαη 

ηξπθεξφηεηαο . Ζ  αλζξψπηλε  ζπλχπαξμε είλαη δπλαηή ζην κέηξν ηεο επηβνιήο ηνπ 

θφβνπ ηνπ θπξίαξρνπ. Γηα ηελ πιεηνςεθία, ε δσή πεξηνξίδεηαη ζε έλα κφληκν άγρνο 

αθαληζκνχ θαη ζηελ  θαηαζηνιή ηεο νξκηθήο δσήο. Βαζηδφκελνο ζηελ δαξβηληθή 

ζεσξεία, ν Freud εηθάδεη ςπραλαιπηηθά ηε ιχζε απηήο ηεο αλππφθνξεο γηα ηνπο 

θπξηαξρνχκελνπο θαηάζηαζεο· θάπνηα κέξα νη γηνί ηνπ αξρεγνχ - παηέξα 

απνθαζίδνπλ λα άξνπλ ηελ παηξηθή εληνιή ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο ελαληίνλ 

ηνπ· 

Μηα θαη ζπγθεληξψζεθαλ έγηλαλ ηνικεξφηεξνη  θαη θαηφξζσζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φ, ηη 

ν θαζέλαο ηνπο αηνκηθά ιακβαλφκελνο, ήηαλ αλίθαλνο λα επηηειέζεη.
33

 

Οη γηνί θαηαζπαξάδνπλ ηνλ παηέξα ζην ηνηεκηθό γεύκα ην νπνίν αηζζεηηθνπνηεί ηε 

γέλλεζε ηνπ νηδηπφδεηνπ. Μεηαιακβάλνπλ ην ζψκα ηνπ παηξφο κε ηνλ νπνίν 

ηαπηίδνληαη  θαη ηαπηφρξνλα  εζσηεξηθεχνπλ ηε ληξνπή ηνπο γηα ηελ απνηξφπαηα θαη 
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αζεβή πξάμε ηνπο. Με ην πξψην απηφ αίζζεκα ηεο ελνρήο γελληέηαη ην Τπεξεγψ θαη 

καδί ηνπ ν πνιηηηζκφο. 

Μηζνχζαλ ηνλ παηέξα, πνπ ελαληησλφηαλ  ηφζν ζθνδξά ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα επηβνιή  θαη 

ζηηο ζεμνπαιηθέο απαηηήζεηο ηνπο, αιιά  κ’ φιν πνπ ηνλ κηζνχζαλ , ηνλ αγαπνχζαλ θαη ηνλ 

ζαχκαδαλ.(…) Απνθήξπρλαλ ηελ πξάμε ηνπο(…)θαη  παξαηηνχληαλ απφ  ην λα 

απνιαχζνπλ(…)Έηζη ην ζπλαίζζεκα ηεο ελνρήο ηνπ γηνχ, πξνθάιεζε ηε γέλεζε ησλ δχν 

ζεκειησδψλ ηακπνχ θαη ηνηεκηθνχ πνπ , γη απηφ ην ιφγν ζα ζπγρσλεχνληαλ κε ηηο δχν 

θαηαπηεζκέλεο επηζπκίεο ηνπ Οηδηπφδεηνπ πκπιέγκαηνο. Όπνηνο ελεξγνχζε ελαληίνλ απηψλ 

ησλ ηακπνχ, γηλφηαλ έλνρνο γηα ηα δχν κφλα εγθιήκαηα πνπ ελδηέθεξαλ ηελ πξσηφγνλε 

θνηλσλία.
34

 

Σν ηνηεκηθφ γεχκα είλαη ίζσο ε πξψηε γηνξηή ηεο αλζξσπφηεηαο, ήηαλ ε επαλάιεςε θαη ε 

θαη ε αλακλεζηηθή γηνξηή απηήο ηεο αμηνκλεκφλεπηεο θαη εγθιεκαηηθήο πξάμεο , πνπ 

ρξεζίκεςε σο αθεηεξία γηα ηφζα πξάγκαηα: θνηλσληθή νξγάλσζε, εζηθνχο πεξηνξηζκνχο 

ζξεζθεία 
35

 

 

Ζ λέα κνξθή θνηλφηεηαο ρηίδεηαη γχξσ απφ ην ηνηέκ θαη πάλσ ζηηο ελνρέο πνπ 

εθθξάδνληαη σο ηακπνχ. Σν ηνηέκ απνηειεί έλα ηεξφ δψν , ηδηαίηεξν αλαγλσξηζηηθφ 

ηεο εθάζηνηε θπιήο. Μέζσ ηνπ ηνηέκ ρηίδεηαη κία ηαπηφηεηα ,γχξσ απφ ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη  δεζκνί ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηα ππφινηπα  

κέιε ηεο θπιήο, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα . ην ηνηέκ ν Φξφηλη βιέπεη 

ζπκβνιαηνπνηεκέλε ηε κνξθή ηνπ παηέξα. Κάζε  Σνηέκ επηβάιεη ην ζεβαζκφ. Ζ λέα 

απηή κνξθή ζεβαζκνχ δελ βαζίδεηαη ζηνλ ηξφκν κπξνζηά ζηε θπζηθή βία ηνπ 

παληνδχλακνπ παηέξα. Δξίδεηαη ζηελ ελνρή γηα ηελ παηξνθηνλία θαη απφ απηή 

δηακνξθψλνληαη ηα ηακπνχ, ηα νπνία ζηέθνληαη ζαλ εμσηεξηθεπκέλε νηδηπφδεηα 

απαγφξεπζε. Ο θφλνο , ν θαληβαιηζκφο θαη ε αηκνκημία ,φια απηά πνπ πεξηιάκβαλε 

ην ηνηεκηθφ γεχκα δελ είλαη επηηξεπηά ζηε λέα θνηλφηεηα . Σα ηεξά ηειεηνπξγηθά  ηεο 

θπιήο ζηέθνληαη ζαλ άιινο ςπραλαγθαζκφο κέζα απφ ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε 

απσζεκέλε αηκνκηθηηθή επηζπκία θαη ηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο ελνρήο. Ζ βάζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ είλαη ινηπφλ ε απψζεζε  θάζε  νξκήο ,ηεο ιηβηδηληθήο νξκήο θαη ηεο 

νξκήο γηα αθαληζκφ. Ζ νξκηθή δσή δελ μεξηδψζεθε πνηέ, δελ είλαη εμαιείςηκε απφ 

ηνλ πνιηηηζκφ, αθνχ απνηειεί ηνλ πξψην ςπρηθφ ππξήλα .Ζ εγσηζηηθή αλζξψπηλε 
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θχζε θαη δελ κπνξεί πνηέ λα πάςεη λα νξίδεη ηελ αλζξψπηλε χπαξμε αθφκα θαη κέζα 

ζηνλ πνιηηηζκφ. 

Δθείλν πνπ κφλε ηεο ε θχζε  απαγνξεχεη θαη ηηκσξεί , δελ έρεη αλάγθε λα ην απαγνξεχζεη ν 

λφκνο .Έηζη κπνξνχκε λα παξαδερζνχκε αδίζηαρηα πσο ηα εγθιήκαηα πνπ απαγνξεχνληαη 

απφ ην λφκν είλαη πξαγκαηηθά εγθιήκαηα πνπ εχθνια ζα δηέπξαηηαλ πνιινί άλζξσπνη απφ 

θπζηθή θιίζε.(…) Έηζη αληί λα ζπκπεξαίλνπκε αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή απαγφξεπζε ηεο 

αηκνκημίαο πσο ππάξρεη κηα θπζηθή απέρζεηα γηα απηήλ ,ζα έπξεπε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ 

χπαξμε ελφο θπζηθνχ ελζηίθηνπ πνπ σζεί ζηελ αηκνκημία, θαη πσο αλ ν λφκνο θαηαδηθάδεη 

απηφ ην έλζηηθην φπσο θαη ηφζα άιια έλζηηθηα .απηφ γίλεηαη γηαηί νη πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη 

αληηιήθζεθαλ  πσο ε ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ θπζηθψλ ελζηίθησλ ζα ηαλ βιαβεξή απφ 

θνηλσληθή άπνςε.
36

 

 

ην Η δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό, o Freud εμεγεί πσο ν άλζξσπνο  σζείηαη λα 

ζπγθξνηήζεη θνηλσλία απφ ηεο νξκή ηνπ Έξσηα θαη ηελ Αλάγθε (Δros und Ananke ). 

Ζ αλάγθε , νξίδεηαη σο αλάγθε γηα δηαζθάιηζε ηεο δσήο, δειαδή αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ λα πξνζηαηεπζεί απφ ηε θχζε, ε νπνία ησλ ζέηεη δηαξθψο ππφ ηελ απεηιή 

ηνπ θπζηθά δπλαηφηεξνπ. Γηακεζνιαβεκέλε απφ απηή ηελ Αλάγθε, ε νξκή ηνπ 

Έξσηα παίξλεη άιιεο πνηφηεηεο. Ο Έξσηαο παχεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ ηελ αλάγθε 

έλσζεο  κε ηελ έλλνηα ηεο ζεμνπαιηθήο απφιαπζεο. Μεηαηξέπεηαη ζε Έξσηαο πνπ 

βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα ζπγθξνηήζνπλ θνηλσλίεο ζηε βάζε ηεο αλάγθεο γηα έλσζε 

θαη ζπλχπαξμε. Οη θαηαζηξνθηθέο νξκέο δελ έρνπλ ζέζε ζηε λέα ζπλζήθε. 
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Κεθάιαηο 4
ο
  

Η  υσταλαισηηθή ζεφρία ηοσ ποιηηηζκοϊ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε  ηελ πξαγκαηεία ηνπ Freud γηα ηνλ πνιηηηζκφ. Ζ 

κειέηε απηή είλαη βαζεηά θξηηηθή , θαζψο εθθηλεί απφ κηα εμέηαζε ηεο ινγηθήο ηνπ 

πνιηηηζκνχ , κέζα απφ ηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη ηα αδηέμνδά ηνπ. Θα μεθηλήζνπκε 

ηελ κειέηε καο κε ηελ θξηηηθή ηνπ Freud ζηε ζξεζθεία, φπσο απηή αξζξψλεηαη ζην 

ζθαλδαιψδεο γηα ην έηνο δεκνζίεπζήο ηνπ (1927) έξγν Τν κέιινλ κηαο απηαπάηεο 

.Όπσο δείμακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ζξεζθεία σο Σνηέκ απνηειεί ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηνπ πνιηηηζκνχ. Γηα ην Freud ε ζξεζθεία παξακέλεη σο θαη ηηο κέξεο ηνπ ε 

βάζε ηνπ πνιηηηζκνχ. Όπσο θαη ν πνιηηηζκφο ζην ζχλνιν ηνπ, ε ζξεζθεία κειεηάηαη  

αθεξεκέλα. Ο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν ε ζξεζθεία πεξηγξάθεηαη παξαπέκπεη ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ πξνηεζηαληηζκφ. 

ην δεχηεξν ππνθεθάιαην  ζα αζρνιεζνχκε κε ην θαηεμνρήλ  θξνυδηθφ θείκελν πνπ 

αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, ην Η δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό (1930). Πέξα ηελ αλαθνξά 

ηνπ ζηνλ εθπνιηηηζκφ, ν Freud δελ απνβιέπεη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα θαη ξεηά, λα 

θαηαγξάςεη ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο αλζξσπφηεηαο ,θάλνληαο κηα ηζηνξηθή 

κειέηε. Ζ θνκβηθή δηαδηθαζία ζηελ εμηζηφξεζε ηελ αλζξψπηλεο χπαξμεο είλαη κία. 

Σν πέξαζκα απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε ζηνλ πνιηηηζκφ. Αληίζηνηρα, ν πνιηηηζκφο 
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κειεηάηαη αηζηνξηθά· είλαη εληαίνο, θαη πεξηγξάθεηαη πεξηζζφηεξν ζαλ κηα 

θαηάζηαζε, ζηνλ αληίπνδα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο. 

ην ηξίην ππνθεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ην θείκελν κε ηίηιν Γηαηί Πόιεκνο ;. Ζ αμία 

απηνχ ηνπ θεηκέλνπ βξίζθεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Freud λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην 

ζχγρξνλν ηνπ, ζπιινγηθφ πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ. Μέζα ζε απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα 

ζπκππθλψλεη ηελ ςπραλαιπηηθή ζθέςε θαη δείρλεη ηηο πξννπηηθέο θαη ηα φξηα ηεο σο 

έλα αλεμάξηεην πεδίν ηεο γλψζεο . 

 

 

 

 

4.1 Ζ θξνυδηθή θξηηηθή ζηε ζξεζθεία 

Τν κέιινλ κηαο απηαπάηεο (1927) είλαη έλα θείκελν αθηεξσκέλν ζηε ζξεζθεία θαη ηελ 

θξηηηθή ηεο . Ζ ζξεζθεία  θξαηά ηνλ άλζξσπν ζε κηα παηδαξηψδε θαηάζηαζε θαη 

εκπνδίδεη ηελ πξφνδν ηεο αλζξσπφηεηαο. Οη ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο  

δελ είλαη θαηαζηαιάγκαηα ηεο εκπεηξίαο ή ηειηθά πνξίζκαηα ηηο ζθέςεο, αιιά απηαπάηεο , 

εθπιεξψζεηο ησλ παιαηφηεξσλ, ηζρπξφηεξσλ θαη επηηαθηηθφηεξσλ επηζπκηψλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο· ην κπζηηθφ ηεο δχλακεο ηνπο είλαη ε δχλακε απηψλ ησλ επηζπκηψλ 
37 

Ο άλζξσπνο επηζπκεί ηελ πξνζηαζία ηνπ Θενχ ζαλ άιινπ παηέξα ,πνπ πξνζηαηεχεη 

απφ ηνπο  θηλδχλνπο  ηεο θχζεο θαη πξνζθέξεη απιφρεξα ηελ αγάπε ηνπ, ππφ ηνλ φξν 

θπζηθά ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο ηνπ. ην ζεφ ν άλζξσπνο βξίζθεη ηελ ην 

ζθνπφ ηεο δσήο ζηελ ππφζρεζε γηα κηα κεηά ζάλαηνλ δσή. ηελ εηεξνηνπία απηή, ν 

άλζξσπνο ζα βξεη ηε δηθαηνζχλε , ε απψιεηα ηεο νπνίαο ηφζν ηνλ βαζαλίδεη ζηνλ 

πνιηηηζκφ. Ζ ζξεζθεία παξέρεη ζηνλ άλζξσπν ην ζθνπφ δσήο. Κη φκσο, ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε νθείιεη λα μεπεξαζηεί. 

 Μεξηθά απφ απηά είλαη ηφζν ςεπδή ηφζν αληηθαηηθά ζε φια απηά πνπ κάζακε κε θφπν γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ ψζηε κπνξνχκε  λα ηα παξνκνηάζνπκε –ιακβάλνληαο ππ 

φςηλ καο ηηο ςπρνινγηθέο δηαθνξέο – κε παξαλντθέο ηδέεο. 
38
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Ο Φξφπλη θαιεί ηελ αλζξσπφηεηα λα απνηάμεη ηε θελάθε ηεο ζξεζθείαο θαη λα 

ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηεο νδεγνχκελε απφ ηε δχλακε ηνπ Λφγνπ.  

Μπνξεί λα ηνλίδνπκε ζπλερψο φηη ε αλζξψπηλε ινγηθή είλαη αδχλακε ζε ζρέζε κε ηελ 

αλζξψπηλε νξκηθή δσή ,θαη λα έρνπκε δίθην. Αιιά απηή ε αδπλακία είλαη ηδηφξξπζκε· θσλή 

ηνπ πλεχκαηνο είλαη ζηγαλή, αιιά δε ζηακαηά πνηέ πξηλ εηζαθνπζηεί. Σειηθά, αθνχ έρεη 

απνπεκθζεί ακέηξεηεο θνξέο ,εηζαθνχεηαη. Απηφ είλαη έλα απφ ηα ιίγα ζεκεία απφ ηα νπνία 

κπνξνχκε λα αληιήζνπκε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο[…]Ο ζεφο καο, ν 

Λφγνο, ζα πξαγκαηνπνηήζεη απφ απηέο ηηο επηζπκίεο φηη ζα επηηξέπεη ε θχζε, αιιά βαζκηαία 

,ζην απψηεξν κέιινλ θαη γηα λένπο αλζξψπνπο. Γελ ππφζρεηαη απνδεκηψζεηο ζε εκάο πνπ 

ππνθέξνπκε ηφζν πνιχ ζηε δσή.[…] Πηζηεχνπκε φηη κε ηελ επηζηεκνληθή εξγαζία κπνξνχκε 

λα κάζνπκε θάηη γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ, λα απμήζνπκε ηε δχλακε καο θαη λα 

ηαθηνπνηήζνπκε ηε δσή καο.
39

 

 

Ο Λφγνο δελ είλαη παληνδχλακνο, δελ παξέρεη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

αηζζήκαηνο θαη δελ απνηειεί παλάθεηα. Απνηειεί φκσο ην κφλν  ηθαλφ δξφκν γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα. 

Ζ απαιιαγκέλε απφ ηελ πίεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ δνγκάησλ εθπαίδεπζε  δελ ζα επηθέξεη 

ίζσο κεγάιε αιιαγή ζηελ ςπρνινγηθή νπζία ηνπ αλζξψπνπ, ν ζεφο καο ,ν Λφγνο, δελ είλαη 

ίζσο παληνδχλακνο, κπνξεί λα εθπιεξψζεη κφλν έλα κηθξφ κέξνο απφ φζα ππνζρέζεθαλ νη 

πξφδξνκνί ηνπ. Αλ πξέπεη ζα ππνηαρζνχκε ζε απηή ηελ αλαγθαηφηεηα. Αιιά γηα απηφ δε ζα 

ράζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηνλ θφζκν θαη ηε δσή, γηαηί ζε έλα ζεκείν έρνπκε έλα 

ζίγνπξν ζηήξηγκα(…) Όρη , ε επηζηήκε καο δελ είλαη απηαπάηε .Θα ήηαλ φκσο απηαπάηε λα 

πηζηεχακε φηη κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ αιινχ  φ,ηη απηή δελ κπνξεί λα καο δψζεη. 
40

 

 

Ο άλζξσπνο νθείιεη λα απνηάμεη ηα δεζκά ηνπ άθακπηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζξεζθείαο. Καιείηαη λα απνδεζκεπζεί απφ ην παηξηθφ 

θαηαθχγην θαη  λα ζπλερίζεη ζηεξηδφκελνο  ζηε δηθή ηνπ εηδνπνηφ δχλακε , ην Λφγν. 

Ο Φξφπλη επαλαιακβάλεη εδψ ην θαληηαλφ αίηεκα γηα δηαθσηηζκφ ,γηα ηελ έμνδν ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ηελ απζππαίηηα αλσξηκφηεηα ηνπ . 
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Μήπσο θνβάζηε φηη ν άλζξσπνο δελ ζα αληέμεη ηε δχζθνιε δνθηκή ;Αο ειπίδνπκε πάλησο. 

Δίλαη θάηη θαη απηφ , φηαλ γλσξίδεη θαλείο πψο λα ζηε ζηεξίδεηαη κφλν ζηηο δηθέο ηνπ 

δπλάκεηο. 
41

 

 

 Σν Sapere aude
42

  ζην Φξφπλη θπζηθά δηαθέξεη  σο πξνο ηε δπλακηθή ηνπ ζην κέηξν 

πνπ ην ππνθείκελν εδψ αιιάδεη. Σν ππνθείκελν ηνπ Φξφπλη έρεη ηζρπξνχο 

θαζνξηζκνχο, ηηο νξκέο, πνπ ην δέλνπλ  ζηελ αξρέγνλε δσή. Όκσο, παξά ηνπο 

ηζρπξνχο νξκηθνχο θαζνξηζκνχο, ν Freud δελ πξνηείλεη παξαίηεζε. Παξά ηηο θνηλέο 

ηνπ ζέζεηο ηνπ Freud κε ηε ληηζετθή θξηηηθή ζηε ζξεζθεία  θαη ηνλ πνιηηηζκφ, ν 

Freud, ζε αληίζεζε κε ην Nietzsche,δε βξίζθεη ηε ιχζε ζε κία απφιπηε 

απειεπζέξσζε ησλ νξκψλ (Assoun, 2000). Καη απηφ γηαηί ελψ ν Nietzsche αθνινπζεί 

ηελ ηξαζηνλαιηζηηθή παξάδνζε , ν Freud δηαηεξεί ηε δηαθσηηζηηθή πίζηε ζην Λφγν. 

Ζ θξνυδηθή ζθέςε θηάλεη εδψ ζε έλα πξφηαγκα, ην νπνίν ηζηνξηθά έρεη ήδε ηεζεί, 

αιιά ζχκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή κειέηε, δελ έρεη πξαγκαησζεί. Άιισζηε, ε 

ζξεζθεία απνηέιεζε ην θαη’ εμνρήλ πεδίν πνιεκηθήο ηεο αζηηθήο ζθέςεο  ζην 

ζχλνιν ηεο, απφ ηνπο πξψηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο θπζηθήο επηζηήκεο κέρξη θαη ην 

ληηζετθφ αλνξζνινγηζκφ, κε φπνηεο  βέβαηα, θνκβηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδεη 

θάζε ζψκα ζθέςεο. Ο λεσηεξηθφο άλζξσπνο, ηππηθά  απνδεζκεπκέλνο πηα απφ 

ζθιεξνχο εηεξνθαζνξηζκνχο αμηψλεη ζηέθεη σο άηνκν, σο κηα μερσξηζηή νληφηεηα 

πνπ απηνθαζνξίδεηαη. Απηφ ην αζηηθφ αίηεκα επηβηψλεη ζην Φξφπλη.  

Αλ θαη ν Freud αλαπηχζζεη κηα αληζηνξηθή ζεσξεία, ηα εξσηήκαηα θαζξεθηίδνπλ 

πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη ζεκειηψδε ζηε λενηεξηθφηεηα. Απηφ ην κνηίβν 

ραξαθηεξίδεη φιε ηελ πξαγκαηεία ηνπ Freud φρη κφλν γηα ηε ζξεζθεία σο επηκέξνπο 

πνιηηηζκηθφ πεδίν, αιιά θαη ηε θξηηηθή ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ ζπλνιηθά.  

4.2 Ζ θξνυδηθή θξηηηθή ζηνλ πνιηηηζκφ 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα εμεηάζακε ηε κειέηε ηνπ Φξφπλη ζε κηα θχξηα 

πνιηηηζκηθή ζπληζηψζα , ηε ζξεζθεία. Δπφκελν βήκα  ζηελ ςπραλαιπηηθή έξεπλα 

είλαη ε θξηηηθή ζηνλ πνιηηηζκφ ζπλνιηθά. Ζ δεχηεξε ηνπηθή έρεη ήδε εηζάγεη ηνλ 

πνιηηηζκφ έλα πξνβιεκαηηθφ πεδίν γηα ηελ αλζξσπφηεηα, θαζψο απφ ην ππέξ εγψ, σο 
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θνξέαο ησλ πνιηηηζκηθψλ απαηηήζεσλ ππνβάιεη ην ππνθείκελν ζε ζπλερείο 

θαηαπηέζεηο.  Ζ ηδέα απηή αλαπηχζζεηαη πιήξσο ζην έξγν ηνπ Freud  Η δπζθνξία 

κέζα ζηνλ πνιηηηζκό. Σν έξγν απηφ μεδηπιψλεη ηνλ ςπραλαιπηηθφ εμνπιηζκφ εθηφο 

ηνπ πεδίνπ ηεο αηνκηθφηεηαο, θέξλνληαο ηνλ ζηα φξηα ηνπ. 

 

 

ην Η δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό, ν πνιηηηζκφο νξίδεηαη σο 

 ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ ζεζκψλ κέζα ζηνπο νπνίνπο ε δσή καο 

απνκαθξχλεηαη  απφ ηε  δσή ησλ δσηθψλ πξνγφλσλ καο θαη ππεξεηεί   δχν ζθνπνχο : ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ έλαληη ηεο θχζεο θαη ηελ ξχζκηζε ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ 
43

 

 Ο έιεγρνο πνπ ν πνιηηηζκέλνο άλζξσπνο πεηπραίλεη, πξνυπνζέηεη ηνλ έιεγρν ηεο 

εζψηεξεο θχζεο ηνπ , φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζηε δηαδηθαζία γέλεζεο ηνπ 

Τπεξεγψ. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί απφ ηε θχζε θαη ηε δχλακε ησλ άιισλ, ν 

άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηνλ πνιηηηζκφ σο έλα θαζεζηψο απαγφξεπζεο ηεο νξκηθήο 

έθθξαζεο. Γηα λα πξνζηαηεπζεί απφ ηελ νξκηθή έθθξαζε ησλ ππνινίπσλ, θάζε 

άλζξσπνο παξαηηείηαη θαη ν ίδηνο απφ απηή. 

 

Ζ ζεμνπαιηθή επηζπκία αληί λα ζπλελψλεη ηνπο αλζξψπνπο, ηνπο ρσξίδεη. Αλ νη αδειθνί 

ζπκκάρεζαλ γηα λα εμνβειίζνπλ ηνλ παηέξα, γίλνληαλ ακέζσο αληίκαρνη απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ήηαλ λ’ απνρηήζνπλ ηηο γπλαίθεο(…) Έηζη νη  αδειθνί,  αλ ήζειαλ λα δήζνπλ καδί, έλα δξφκν 

έπξεπε λα πάξνπλ: αθνχ ίζσο μεπέξαζαλ ζνβαξέο δηρφλνηεο, ζέζπηζαλ ηελ απαγφξεπζε ηεο 

αηκνκημίαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ παξαηηνχληαλ φινη ηνπο απφ ηελ θαηνρή ησλ πνζεηψλ 

γπλαηθψλ. 
44

 

Απηή ε παξαίηεζε απφ ηηο ελνξκήζεηο απνηειεί ηελ απψζεζε. Αθφκα θαη ε νξκή ηνπ 

Έξσηα, πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζε ζπλέλσζε θαη άξα ζηε δεκηνπξγία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ρξεηάδεηαη λα ηηζαζεπηεί πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγήζεη, 

καδί κε ηελ νξκή ηνπ Θαλάηνπ ηνλ πνιηηηζκφ ζε δηάιπζε. Οη νξκέο θαηαπλίγνληαη 

θαζψο δελ πεξλνχλ ηνλ ηφπν ηνπ αζπλεηδήηνπ,  φπσο ην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ 
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 Σοτζμ και Σαμποφ, ςελ 155 
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πξνζηάδνπλ. Απηή ε ζπζζψξεπζε  ηεο νξκηθήο ελέξγεηαο είλαη πνπ δεκηνπξγεί 

πξσηίζησο ηελ λεχξσζε. 

Απνθαιχθζεθε φηη ν άλζξσπνο γίλεηαη λεπξσηηθφο, δηφηη δελ κπνξεί λα αληέμεη ηνλ βαζκφ 

καηαίσζεο πνπ ηνπ επηβάιεη ε θνηλσλία, γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ηδαληθά ηνπ πνιηηηζκνχ.
45

 

Ζ θαηάζηαζε ηεο λεχξσζεο ζνιψλεη ηα φξηα αλάκεζα ζηελ παζνινγία θαη ηε 

θπζηνινγία. Καζηζηά ηνλ θαλνληθφ άλζξσπν έλα πάζρνλ ππνθείκελν θαη θαλεξψλεη 

ηνλ πνιηηηζκφ σο αζζέλεηα ,σο αθξηβψο κηα πεγή δπζθνξίαο. Ο  πνιηηηζκέλνο 

άλζξσπνο αλέπηπμε φκσο αθφκα έλαλ ηξφπν λα  ξπζκίδεη ηελ νξκηθή ηνπ δσή . Ο 

ηξφπνο απηφο παξνπζηάδεηαη απφ ην Φξφπλη σο πην εθιεπηπζκέλνο θαη ζίγνπξα 

πξνηηκφηεξνο απφ  ηελ απψζεζε. Πξφθεηηαη γηα ηε κεηνπζίσζε, θαηά ηελ νπνία νη 

νξκέο κεηαηνπίδνληαη ,δηνρεηεχνληαη ζε εζσηεξηθέο ςπρηθέο  δηαδηθαζίεο νη νπνίεο 

ζπλάδνπλ κε ηελ πνιηηηζκέλε δσή θαη κάιηζηα ηελ πξνσζνχλ. 

λα κεηαηνπηζηνχλ νη ζθνπνί ησλ ελνξκήζεσλ κε ηέηνην ηξφπν , ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα 

ζηγνχλ  απφ  ηε δηάςεπζε ηνπ πξνβάιινληνο. Ζ κεηνπζίσζε βνεζά ελ πξνθεηκέλσ. 

Πεηπραίλνπκε πεξηζζφηεξα, φηαλ μέξνπκε λα απμάλνπκε επαξθψο ην θέξδνο ηεο απφιαπζεο  

απφ ηηο πεγέο  ηεο ςπρηθήο θαη δηαλνεηηθήο εξγαζία. Σφηε ε κνίξα δελ κπνξεί λα καο θάλεη 

κεγάιν θαθφ. (…)κεηαζέηεη ηελ πξφζεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ζε εζσηεξηθέο ςπρηθέο 

δηαδηθαζίεο, γη’ απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηεί ηε κεηαζεζηκφηεηα ηεο ιίκπηλην
46

 

Σα  κεγαιχηεξα επηηεχγκαηα ηεο  αλζξσπφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεραληζκνχ 

ηεο κεηνπζίσζεο. Ζ ηέρλε απνηειεί έλα ηξφπν λα δηνρεηεχνληαη ηα νξκηθά 

πεξηερφκελα ζε πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο θαη θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. Ο 

θαιιηηέρλεο μεγιηζηξά έηζη απφ ηε καηαίσζε ησλ  νξκψλ. Καη εθείλνο φκσο πνπ 

ζαπκάδεη ην έξγν ηέρλεο κε κεηνπζηψλεη ηε ιηβηδηληθή ηνπ ελέξγεηα ζηελ φκνξθε 

ηνπο ζέα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εμεξεπλεηέο θαη νη επηζηήκνλεο. Μεηαηξέπνπλ 

ηα πάζε ηνπο ζηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ εξγαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ξίρλνληαη ζηελ 

αλαθάιπςε ηνπ θφζκνπ θαη ηηο δηαλνεηηθέο αζρνιίεο. 

Παξά ηνλ επεξγεηηθφ ηεο ραξαθηήξα, ε κεηνπζίσζε παξνπζηάδεη αδπλακίεο. 

Πξνυπνζέηεη  « ηθαλφηεηεο θαη ραξίζκαηα πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηα 

ζπλαληάκε ζε κεγάιν βαζκφ »
47

 .Γελ βξίζθεη, δειαδή, θαλείο ζπρλά αλζξψπνπο πνπ 
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λα  κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο απηέο. Αθ’ εηέξνπ ,νχηε ε κεηνπζίσζε 

είλαη ηθαλή λα πξνζηαηεχζεη απφ ην ζχλνιν ηεο δπζηπρίαο πνπ ε θχζε επηθπιάζζεη 

ζηνλ άλζξσπν. Άιισζηε, δελ είλαη φιεο νη κνξθέο κεηνπζίσζεο ην ίδην 

πξνζνδνθφξεο. Ζ ηέρλε ππνιείπεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηζηήκε. Ζ ηέρλε δελ  κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ιχζεηο, παξά  μεγειά παξνδηθψο ηνλ άλζξσπν απνζπψληαο ηνλ απφ ηελ 

δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα 

ε ήπηα λάξθσζε πνπ καο παξέρεη ε ηέρλε θαηαθέξλεη λα καο απνκαθξχλεη κφλν παξνδηθά 

απφ ηηο αλάγθεο ηεο δσήο θαη δελ είλαη αξθεηά ηζρπξή, ψζηε λα καο θάλεη λα μεράζνπκε ηελ 

πξαγκαηηθή αζιηφηεηα 
48

 

Ζ πίζηε ηνπ Freud ζηελ επηζηήκε είλαη ήδε δεισκέλε ζην   Μέιινλ κηαο απηαπάηεο 

,πξάγκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ζε ηελ  πίζηε ηνπ Freud ζην Λφγν. 

Οη αιιαγέο ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ ζεκαίλνπλ εμέιημε πξφνδν, φρη αλαηξνπή 
49

 

Ο άλζξσπνο δελ είλαη εληειψο ρσξίο κέζα, ε επηζηήκε ηνπ ηνλ έρεη δηδάμεη πνιιά απφ ηελ 

επνρή ησλ παγεηψλσλ θαη ζα απμήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δχλακε ηνπ. 
50

  

Τπάξρεη αθφκα κία κεηνπζίσζε γηα ζηελ νπνία ν Freud εκθαίλεη ηδηαηηέξσο 

Πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα μεράζεη θαλείο ηελ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ηεο ηέρλεο ηνπ δελ! 

Γηαθξίλεηαη γηα ηνλ πιένλ ηδηάδνληα ζπλδπαζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ.(…) Δλλνψ 

θπζηθά εθείλνλ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ θάλεη επίθεληξν ηνλ έξσηα, πνπ πεξηκέλεη θάζε 

ηθαλνπνίεζε απφ ην λα αγαπάο θαη λα αγαπηέζαη. 
51

 

Ζ αγάπε
52

 πςψλεηαη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή θαη κεγαιεηψδε κνξθή  κεηνπζίσζεο, 

αθνχ πξνζπεξλά φια φζα εκθαλίδνληαη ζε άιιεο κεηνπζηψζεηο σο εκπφδηα. Κξαηά 
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52

 Γελ είλαη ζαθέο αλ πξφθεηηαη γηα ηελ εξσηηθή κφλν αγάπε ζηε κεηάθξαζε θαζψο 

ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ θαη ν φξνο αγάπε. Φαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ  έλλνηα ηεο αγάπεο 

ζε θάζε ηεο απφρξσζε « Μηα απφ ηεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε αγάπε, ε 

ζεμνπαιηθή αγάπε, καο έρεη πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεξε εκπεηξία..»  Αμίδεη εδψ λα 

ζεκεηψζνπκε ηελ πνιπζεκία ηνπ φξνπ αγάπε. Ζ αγάπε σο Eros αλαθέξεηαη σο νξκή ,ε νξκή 

ηνπ έξσηα. Χο ηέηνηα κπνξεί σο κεηνπζησκέλε λα ελδχεηαη κε πνιιέο κνξθέο. Δπίζεο ζηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  ν Freud πξαγκαηεχεηαη ζηε ρξηζηηαληθή 
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ηνλ άλζξσπν πην δεκέλν απφ πνηέ κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, ελψ ε 

ηέρλε ηνλ απνπέκπεη ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο .ε αληίζεζε κε θάζε άιιε 

πξνζπάζεηα γηα επηπρία κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ , ε αγάπε σζεί ηνλ άλζξσπν λα 

«πξνβάιιεη κηα πξσηνγελή , παζηαζκέλε ηάζε πξνο ηελ ζεηηθή εθπιήξσζε κηαο 

επηζπκίαο » 
53

 

Ο έξσηαο απνηειεί ηελ θαζαξφηεξε κνξθή σο πξνο ηε Libido θαη θέξλεη ηνλ 

άλζξσπν θνληά ζηελ νξκηθή θχζε ηνπ ,ζηελ αλάγθε ηνπ λα ελψλεηαη νινθιεξσηηθά 

κε ηα αληηθείκελα ηεο επηζπκίαο ηνπ. Ζ αγάπε κε ηνπο δεζκνχο ηξπθεξφηεηαο πνπ 

επελδχεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ απνηειεί έηζη έλαλ ηδαληθφ ηξφπν ηνπ ζρεηίδεζζαη. Οχηε ε 

αγάπε κπνξεί φκσο λα απνηειέζεη παλάθεηα. 

Πνηέ δελ είκαζηε πην απξνζηάηεπηνη απέλαληη ζηνλ πφλν απ’ φζν ηελ πεξίνδν πνπ αγαπάκε, 

πνηέ δελ είκαζηε πην αβνήζεηα δπζηπρείο απφ ηφηε πνπ έρνπκε ράζεη ην αγαπεκέλν 

αληηθείκελν ε ηελ αγάπε ηνπ 
54

 

Έηζη ε αγάπε απνηειεί ην φρεκα ζηελ θαζαξφηεξε δπλαηή επηπρία, αιιά θαηο ηε 

κεγαιχηεξε δπζηπρία. Ο άλζξσπνο ράλεη έηζη απφ κηα άιιε πεγή ηελ αζθάιεηα πνπ 

δεηνχζε απφ ηε θχζε. Ο Freud φκσο θαλεξψλεη  πσο βξίζθεη ηελ αγάπε  σο έλα 

πεδίν ην νπνίν έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ εξεχλα ηνπ. 

 γηα ηελ ηερληθή ηνπ βίνπ ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο επηπρίαο πνπ δίλεη ε αγάπε δελ 

έρνπκε ηειεηψζεη, ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα λα πνχκε 
55

 

 

ηε βάζε ησλ δχν απηψλ δηαδηθαζηψλ ζκηιεχεηαη ν πνιηηηζκφο. Ο Freud  επηρεηξεί λα 

θαηαγξάςεη θαη λα πεξηγξάςεη ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζκηθψλ επηηεπγκάησλ. Πξψηε 

πνιηηηζκηθή πξάμε είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε ρξήζε εξγαιείσλ,  ε νπνία κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαηαιήγεη ζηε ρξήζε ησλ κεραλψλ 

                                                                                                                                                                      
αγάπε. Σν πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ πνιηηηζκφ δηαθέξεη ζε 

θάζε πεξίπησζε. 
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Ο άλζξσπνο έγηλε ,ζα ιέγακε θάηη ζαλ ζεφο κε ηερλεηά κέιε, πξάγκαηη κεγαιεηψδεο 
56

 

 

ε φιε απηή ηελ πνξεία, ν άλζξσπνο αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ επηηεχγκαηα ηα νπνία 

έθηαζαλ λα απνηεινχλ πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο. Σέηνηεο είλαη ν ζαπκαζκφο ηνπ 

σξαίνπ, ε θαζαξηφηεηα , ε ηάμε. πνπδαία απφδεημε ηεο πξνφδνπ απνηειεί ε 

αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηδεψλ, κε θπξίαξρν απηφ ηεο 

ζξεζθείαο.  

Καλέλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ , φκσο, δελ δηαθξίλεη θαιχηεξα ηνλ πνιηηηζκφ φζν ε εθηίκεζε 

θαη ε πξνψζεζε ησλ πςειφηεξσλ ςπρηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ δηαλνεηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ επηηεπγκάησλ(…) Δίηε ηα ζεσξεί θαλείο χςηζηεο εθθάλζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο είηε ηα επηθξίλεη σο πιάλεο, πξέπεη λα νκνινγήζεη φηη ε χπαξμή ηνπο, θαη 

εηδηθφηεξα ε θπξηαξρία ηνπο, ζεκαίλνπλ κηα πςειή ζηάζκε πνιηηηζκνχ  
57

 

Γίλεηαη θαλεξή εδψ ε πξφζεζε ηνπ Φξφπλη λα δεη θξηηηθά ηνλ πνιηηηζκφ θαη φρη λα 

αξζξψζεη κηα πνιεκηθή ελαληίνλ ηνπ. Ζ πξφζεζε ηνπ δελ είλαη λα ξνκαληηθνπνηήζε 

ηελ αλζξψπηλε πξντζηνξία αιιά λα εμεηάζεη πσο ν πνιηηηζκφο ελέρεη πξνβιήκαηα 

ζηελ πξφνδν ηνπ. 

Φαίλεηαη βέβαην φηη δελ ληψζνπκε θαιά κέζα ζηνλ ζεκεξηλφ πνιηηηζκφ καο , αιιά είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα θξίλνπκε αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη άλζξσπνη πξνεγνχκελσλ επνρψλ αηζζάλνληαλ 

επηπρέζηεξνη θαη θαηά πφζν ζπκβάινπλ ζ’ απηφ νη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο.
58

 

 

 

ηελ απαξίζκεζε απηή δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη ην πιένλ ζεκαληηθφ πνιηηηζκηθφ 

επίηεπγκα , ην δίθαην.  

Ζ αλζξψπηλε ζπλχπαξμε γίλεηαη εθηθηή κφλν φηαλ ζπλελψλεηαη κηα πιεηνςεθία, ε νπνία 

είλαη δπλαηφηεξε απφ θάζε ηζρπξφ μερσξηζηά θαη παξακέλεη ελσκέλε ελαληίνλ θαζελφο 
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μερσξηζηά. Ζ εμνπζία απηήο ηεο θνηλφηεηαο ζπγθξνηείηαη, ηφηε, σο δίθαην ελαληίνλ ηεο 

εμνπζίαο ηνπ θαζελφο ε νπνία απνξξίπηεηαη σο σκή βία.
59

 

Ζ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ ζην Freud  πξνθαλψο δελ ζπγθξνηείηαη αμηνινγηθά, νχηε εζηθά 

.Δίλαη έλα δίθαην σο άιινο ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

ηδίνπ ζπκθέξνληνο θάζε αηφκνπ, δειαδή ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ ηελ βίαηε 

ζχγθξνπζε. 

 

Φαίλεηαη πσο ν πνιηηηζκφο δελ έρεη παξά λα ζεσξεζεί κηα πξννδεπηηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ ςπραλαιπηηθή πξαθηηθή, φκσο, έρεη απνθαιχςεη έλα 

ππνθείκελν  πνπ ππνθέξεη κέζα ζηελ πνιηηηζκέλε θαηάζηαζε. Σν ζεκείν πνπ γελλά 

ηε δπζθνξία καο γπξίδεη πίζσ ζηελ  εγσηζηηθή αλζξψπηλε θχζε. 

Ζ αηνκηθή ειεπζεξία δελ είλαη πνιηηηζκηθφ αγαζφ. Ήηαλ πνιχ κεγάιε πξηλ απφ θάζε 

πνιηηηζκφ, αιιά ηφηε δελ είρε ελ πνιινίο θακία αμία, δηφηη ην άηνκν ήηαλ ζπάληα ζε ζέζε λα 

ηελ ππεξαζπηζηεί. Μέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε ζα γλσξίζεη πεξηνξηζκνχο, ελψ ε 

δηθαηνζχλε απαηηεί θαλείο λα κελ απαιιάζζεηαη απφ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο.(…) κπνξεί 

λα είλαη ε εμέγεξζε ελαληίνλ κηαο αδηθίαο θαη επνκέλσο λα επλνεί κηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνχ(…) Δλδέρεηαη φκσο λα πξνέξρεηαη θαη απφ ηα ππνιείκκαηα ηεο αξρέγνλεο 

αηηζάζεπηεο απφ ηνλ πνιηηηζκφ πξνζσπηθφηεηαο ησλ αηφκσλ θαη λα ζεκειηψλεη έηζη ηελ 

ερζξφηεηα πξνο ηνλ πνιηηηζκφ 
60 

Σα ιηβηδηληθά νξκηθά πεξηερφκελα ζπζζσξεχνληαη ζηελ πξνζπάζεηα λα ρσξέζνπλ 

ζην θαινχπη ηεο εηεξνθπινθηιίαο θαη ηεο κνλνγακίαο. Απηή είλαη ε κφλε 

λνκηκνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ νξκψλ ζηνλ πνιηηηζκφ. Κάζε άιιε ιηβηδηληθή 

έθθξαζε κεηνπζηψλεηαη ζε γνληθή αγάπε (είλαη θαλεξή ε ζχλδεζε κε ηνλ νηδηπφδεην 

εξσηηζκφ) θαη ζηε θηιία, κνξθέο ζηνρναλεζηαικέλεο αγάπεο.
61

 

Ζ ζεμνπαιηθή δσή ηνπ πνιηηηζκέλνπ αλζξψπνπ έρεη ππνζηεί ζνβαξή βιάβε(…) 

Γηθαηνχκαζηε, πξνθαλψο , λα παξαδερζνχκε φηη ε ζεκαζία ηεο σο πεγήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επηπρίαο, επνκέλσο σο εθπιήξσζεο ησλ ζθνπψλ ηνπ βίνπ, έρεη παξακειεζεί αηζζεηά 
62
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Ζ άιιε ζεκειηαθή απαγφξεπζε ηνπ πνιηηηζκνχ έγθεηηαη ζηελ θαηαζηνιή ησλ 

θαηαζηξνθηθψλ νξκψλ , ησλ νξκψλ ηνπ Θαλάηνπ. Σν εζηθφ αίηεκα Αγάπα ηνλ 

πιεζίνλ ζνπ σο ζε απηόλ, θπξίσο ηηζέκελν απφ ηε ζξεζθεία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο 

θνηλσληθήο πξαθηηθήο. Όκσο ην κείδνλ απηφ αίηεκα απνδεηθλχεηαη αζεκειίσην  ζηελ 

εκπεηξία. 

Όηαλ αγαπψ θάπνηνλ πξέπεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα ην αμίδεη.(…) Όηαλ κνπ είλαη μέλνο θαη 

δε κπνξεί λα κε ειθχζεη βάζεη θακίαο αμίαο, θακηάο πθηζηάκελεο ζεκαζίαο, πνπ απέθηεζε 

γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή κνπ δσή, κνπ είλαη δχζθνιν λα ηνλ αγαπήζσ.(…) Αλ ηνλ ζπκθέξεη , 

δελ δηζηάδεη λα κε βιάςεη, δελ ην έρεη ζε ηίπνηα λα κε θνξντδέςεη, λα κε πξνζβάιεη λα κε 

ζπθνθαληήζεη , λα κνπ δείμεη ηελ δχλακή ηνπ. 
63

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηή ε ζηάζε ζην ζρεηίδεζζαη είλαη ηφζν θεληξηθή ζηνλ 

πνιηηηζκφ είλαη αλάγθε γηα θαηαζηνιή ηεο αλζξψπηλεο επηζεηηθφηεηαο, ε νπνία 

απνηειεί ην έηεξν ηνπ Έξσηα ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θχζεο.Homo homini 

lupus.
64

 Ο άλζξσπνο σο αλ ιχθνο , νξίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ ηθαλφο λα θαηαζπαξάμεη 

ηνλ ζπλάλζξσπν ηνπ.   

Δμαηηίαο απηήο ηεο πξσηνγελνχο ερζξφηεηαο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, ε θνηλσλία ηνπ 

πνιηηηζκνχ απεηιείηαη ζπλερψο κε θαηάξξεπζε  (…) Ο πνιηηηζκφο παζρίδεη λα ζέζεη φξηα 

ζηηο επηζεηηθέο ελνξκήζεηο ησλ αλζξψπσλ.
65

 

Ζ αλζξψπηλε θαηαζηξνθηθφηαηα δελ κπνξεί παξά λα πεξηνξίδεηαη ζηνλ πνιηηηζκφ, 

φκσο πάληα ζα ππνβφζθεη θαη ζα δεκηνπξγεί δπζθνξία. Οη πφιεκνη πξνο εμσηεξηθνχο 

ηνπ θξάηνπο ερζξνχο δηαβάδεηαη απφ ηνλ Freud ζαλ κηα αλαπφθεπθηε δηνρέηεπζε ηεο 

νξκήο ηνπ Θαλάηνπ. 

Γηα φια ηα παξαπάλσ πηνζεηψ ηελ άπνςε φηη ε ηάζε γηα επηζεηηθφηεηα είλαη κηα πξσηνγελήο, 

απηφλνκε ελνξκεηηθή θαηάζηαζε, ελψ επαλαιακβάλσ φηη ελψπησλ ηεο ν άλζξσπνο  ζπλαληά 

ην κεγαιχηεξν εκπφδην 
66

 

Σν εξψηεκα αησξείηαη θαη ηειηθά αξζξψλεηαη: Μπνξνχκε λα ειπίδνπκε ζε κηα 

ζηαδηαθή αλακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ψζηε λα κπνξέζεη λα ρσξά ηηο αλζξψπηλεο 

νξκέο ή ηειηθά, νη αληηθάζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο απηέο είλαη ζχκθπηεο θαη 

απξνζπέιαζηεο; 
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Απηφ ην εξψηεκα μεδηπιψλεη  κηα ζεηξά απφ δπζθνιίεο γηα ηελ ςπραλαιπηηθή 

πξαγκαηεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη αλαδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο.. Ζ αλακφξθσζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ έρεη 

ηζηνξηθά ππνζηεί, ζηηο νπνίεο εγγξάθνληαη νη πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο πξνφδνπ.  Ο 

Freud επηρεηξεί λα απαληήζεη κε ηα εξγαιεία ηεο κεηαςπρνινγίαο. Κάλεη έηζη κηα 

αλαινγία αλάκεζα ζηελ αηνκηθή ςπρηθή δνκή θαη ηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε. 

Παξνπζηάδεηαη ην ζρήκα ηεο επαλάιεςεο ηεο θπινγέλεζεο κέζα ζηελ νληνγέλεζε. 

Ζ ζπλείδεζε  γελληέηαη κε ηνλ ηδεαηφ ,ζπλήζσο, θφλν ηνπ παηέξα θαη ηελ ιχζε ηνπ 

Οηδηπφδεηνπ. Ο θφλνο είλαη απνηέιεζκα ακθηζπκηθψλ αηζζεκάησλ, ή δηαθνξεηηθά 

απνηέιεζκα ηεο πάιεο ηνπ ησλ νξκψλ Έξσηα θαη Θαλάηνπ. Απφ απηή ηελ αηειείσηε 

πάιε γελληέηαη ην αίζζεκα ηεο ελνρήο. Γεκηνπξγείηαη ακέζσο ην Τπεξεγψ ,ε εζηθή 

ζπλείδεζε ε νπνία ζπληεξεί ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ παηέξα. 

ε ζπλείδεζε είλαη ην αθφινπζν ηεο παξαίηεζεο απφ ηηο ελνξκήζεηο ή (…) ε παξαίηεζε 

(έμσζελ επηβαιιφκελε ζε εκάο ) απφ ηηο ελνξκήζεηο δεκηνπξγεί ηε ζπλείδεζε, ε νπνία 

θαηφπηλ απαηηεί πεξηζζφηεξε παξαίηεζε  απφ ηηο  ελνξκήζεηο.(…) Ζ ζπλείδεζε γελλήζεθε 

αξρηθά απφ ηελ θαηαπίεζε κηαο επηζεηηθφηεηαο θαη ζηελ πνξεία ελδπλακψζεθε απφ λέεο 

θαηαπηέζεηο. 
67

 

Αλαιφγσο ν πνιηηηζκφο γελληέηαη ηε ζηηγκή ηνπ θφλνπ ηνπ πξσηφγνλνπ παηέξα. Σν 

ηνηεκηθφ δείπλν ζεκαίλεη ηε γηνξηή ηεο έλσζεο ηνπ πνιηηηζκνχ αιιά θαη ηεο ελνρήο. 

Ζ ελοτή απηή απνθξπζηαιιψλεηαη ζηα εζηθά ζπζηήκαηα ησλ θνηλσληψλ θαηά βάζε 

ηα ζξεζθεπηηθά θαη βηψλεηαη απφ ηα θνηλσληθά ππνθείκελα σο αβάζηαρηε δπζθνξία. 

Απηή είλαη πνπ γελλά ηε λεχξσζε. 

Ό,ηη άξρηζε κε ηνλ παηέξα νινθιεξψλεηαη κε ηε κάδα. Αλ ν πνιηηηζκφο είλαη ε αλαγθαία 

εμειηθηηθή πνξεία απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηελ αλζξσπφηεηα, ηφηε ζπλδέεηαη άξξεθηα  καδί ηνπ 

–σο ζπλέπεηα ηεο ζχκθπηεο ακθηζπκηθήο ζχγθξνπζεο, σο ζπλέπεηα ηεο αηψληαο δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ ηάζεσλ γηα αγάπε θαη ζάλαην – ε αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ελνρήο, πνπ κέρξη ελφο 

ζεκείνπ   είλαη δπζβάζηαθην γηα ην άηνκν.
68

(…) Ζ πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ είδνπο είλαη, θπζηθά , κηα αθαίξεζε αλσηέξνπ επηπέδνπ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηφκνπ μερσξηζηά, γη ‘απηφ θαη είλαη δχζθνιν λα ζπιιεθζεί μεθάζαξα, ελψ ε αλαδήηεζε 

κεηαμχ ησλ αλαινγηψλ δελ πξέπεη λα θαηαλαγθάδεηαη ζε ππεξβνιέο. Ζ εμειηθηηθή δηαδηθαζία  
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ηνπ αηφκνπ έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά , πνπ δελ κπνξνχκε λα βξνχκε  ζηελ 

πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία ηεο αλζξσπφηεηαο 
69 

Δίδακε ζην πξψην θεθάιαην πσο νη ηξεηο ηνπηθέο θαίλεηαη λα αληαλαθινχλ ηνλ ηξφπν 

ηνπ ε θνηλσληθή ζρέζε νξίδεη ην άηνκν. ην παξαπάλσ φκσο απφζπαζκα επηρεηξείηαη 

κηα θίλεζε αληίζηξνθε. Ο Freud επηρεηξεί λα εθαξκφζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ αηνκηθνχ 

ςπρηζκνχ ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν πνιηηηζκφο εμειίζζεηαη. Αλ θαη εμεγεί ηνλ 

θίλδπλν πνπ ελέρεη απηή ε θίλεζε, ε εμήγεζε ηνπ είλαη κάιινλ πξνβιεκαηηθή. Ζ 

πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία εμέιημεο δελ είλαη δηφινπ αλώηεξε αθαίξεζε Freud ηελ 

ζεσξεί σο ηέηνηα ,αθξηβψο επεηδή ηνπ ιείπνπλ ηα εξγαιεία λα ηε κειεηήζεη 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο ε ηζηνξία , ε θνηλσληθή ζεσξεία, ε πνιηηηθή νηθνλνκία. Ζ 

θνηλσλία απνηειεί κηα εθάζηνηε  δνκή ηελ νπνία ε ςπραλάιπζε κπνξεί λα ζπιιάβεη  

ίζσο ζηνλ ςπρνινγηθφ απφερν ηνπο.  Γηα ηε Finzi (2006) ζην Freud νη θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο αλάγνληαη ζε ζεμνπαιηθέο απαηηήζεηο θαη ε αλζξσπνινγηθή, θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζηηθή έξεπλα ζπγθιίλεη ζηε κεηαςπρνινγία. Δπνκέλσο αθξηβψο ιφγσ ηεο 

κεζφδνπ ηνπ, ν Freud αλαγάγεη ηελ θνηλσλία ζε κηα ςπρνινγηθνχ ηχπνπ κειέηε θαη 

παξαδέρεηαη ηελ αδπλακία ηεο κεζφδνπ ηνπ λα απαληήζεη ζην θιέγνλ εξψηεκα ηνπ  

κέιινληνο ηνπ πνιηηηζκνχ.   

Γελ έρσ ην ζζέλνο λα θάλσ ηνλ πξνθήηε ελψπηνλ ησλ ζπλαλζξψπσλ κνπ, ελψ απνδέρνκαη 

ηελ θαηεγνξία φηη δελ έρσ θακία παξεγνξηά λα ηνπο δψζσ, εθφζνλ απηφ είλαη πνπ δεηνχλ, 

εμίζνπ παζηαζκέλα, φινη , νη πιένλ ζθνδξνί επαλαζηάηεο θαη νη πιένλ ελάξεηνη επζεβείο(…) 

Οη άλζξσπνη έρνπλ ππνηάμεη ηηο θπζηθέο δπλάκεηο ζε ηέηνηνλ βαζκφ, ψζηε κε ηε βνήζεηά ηνπο 

ζα ηνπο είλαη εχθνιν λα αιιεινεμνλησζνχλ κέρξηο εζράηνπ. Απηφ ην γλσξίδνπλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ εηζπξάηηνπλ ζήκεξα κηα γεξή δφζε απφ αλεζπρία, απφ ζπζηνηρία απφ άγρνο .Καη 

ηψξα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε ηελ εηέξα ησλ δχν νπξάλησλ δπλάκεσλ,  «ηνλ αηψλην Έξσηα», 

λα θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα ηα βγάιεη πέξα ζηνλ αγψλα κε ηνλ άιιν εμ ίζνπ αζάλαην, 

αληίπαιφ ηεο , Αιιά πνηνο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ επηπρία θαη ηελ έθβαζε ; 124 

Ο Freud ρξεζηκνπνηεί  ην κχζν γηα λα ζπκπιεξψζεη έλα απξνζπέιαζην ,γηα ηε 

κέζνδν ηνπ, ζεκείν ηεο έξεπλαο. Ζ θαηάιεμε είλαη αλακελφκελε. Υσξίο ηελ αλάδεημε 

ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ σο ηέηνηνη, ε απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

αθεξεκέλε. 
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 Η δυςφορία μζςα ςτον πολιτιςμό, ςελ.  116,117 
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Παξά ηελ αδπλακία απάληεζεο, , o  Φξφπλη αθήλεη ην εξψηεκα αλνηρηφ. Ο Φξφπλη 

δελ είλαη έλαο ερζξφο ηνπ πνιηηηζκνχ. .Ζ θξηηηθή ηνπ ζηνλ πνιηηηζκφ γίλεηαη ππφ   ηελ 

παξαδνρή πσο ν  πνιηηηζκφο είλαη απνθχεκα ηεο πξνφδνπ ηεο  αλζξσπφηεηαο. Ζ 

θξηηηθή ηνπ Freud ζηνλ πνιηηηζκφ, πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο λεχξσζεο. Ζ 

λεχξσζε είλαη ε απφδεημε ελφο ζηξεβινχ πνιηηηζκνχ. Σν εγρείξεκα ραιηλαγψγεζεο 

ησλ νξκψλ δεκηνπξγεί νξκηθή ζπζζψξεπζε, ε νπνία γέλλα αθ’ ελφο κεγαιχηεξε 

δπζθνξία θαη αθ’ εηαίξνπ εθξεθηηθή επηζεηηθφηεηα. Ο πνιηηηζκφο δελ θαηάθεξε λα 

δηαρεηξηζηεί επαξθψο ηα πάζε. πλεπψο, ε θξηηηθή ηνπ Freud εζηηάδεη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κε ηνλ νπνίν  ν πνιηηηζκφο ραιηλαγσγεί ηνλ αλζξψπηλν  

εγσηζκφ. πλάγνπκε πσο  ν ηξφπνο απηφο είλαη ε ζξεζθεία. Ζ ελνρή ηνπ θφλνπ ηνπ 

παηέξα είλαη ε πξψηε αληίζηαζε ζην πξάηηεηλ  πνπ εμππεξεηεί ηηο νξκέο. Ζ ζξεζθεία  

επηβεβαηψλεη ηελ ελνρή κέζα απφ ηε δηαθήξπμε ηεο αληδηνηεινχο γεληθεπκέλεο 

αγάπεο. Θπκίδεη έηζη πσο φπσο ν θφλνο ηνπ παηέξα, θάζε κίζνο πνπ σζεί ζην θφλν 

ζα ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηαχηηζε πξνο ην ζχκα. Απνηέιεζκα είλαη ε παξαίηεζε απφ ηελ 

νξκή. Ο γάκνο θαη ε εηεξνθπιία ππφ ηηο επινγίεο ηεο εθθιεζίαο , θαηαλέκνπλ ζην 

θάζε άηνκν έλα έηεξν ήκηζπ κε απνηέιεζκα ηελ απνθπγή δηεθδίθεζεο ηνπ ίδηνπ 

ζειπθνχ. Ζ απαγφξεπζε ηεο αηκνκημίαο θάλεη ηελ θαηαλνκή απηή πην εχθνιε. 

πλεπψο , κε βάζε ηελ ππφζεζή καο, θαηαιήγνπκε μαλά ζην επηρείξεκα πνπ 

παξνπζηάδεη ν Freud ζην κέιινλ κηαο απηαπάηεο. Ο άλζξσπνο πξέπεη λα 

απνδεζκεπζεί απφ ηε ζξεζθεπηηθή εζηθή θαη λα ξπζκίζεη ηε δσή ηνπ κε βάζε ην 

Λφγν. Έηζη, αλ θαη Σν  Η δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό θαηαιήγεη ζε απνξία, ην 

έιινγν πξάηηεηλ, εκκέλεη ζαλ αίηεκα ,επαλεξρφκελν ζε έλα απφ ηα ηειεπηαία 

Φξνυδηθά θείκελα, ηελ επηζηνιή ηνπ Freud ζηνλ Einstein. 

 

4.3 Μηα ςπραλαιπηηθή πξαγκαηεία γηα ηνλ πφιεκν 

Σν επηέκβξην ηνπ 1932
 

ν Freud γξάθεη ζηνλ Einstein , ν νπνίνο δεηά ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ςπραλαιπηή πάλσ ζην δήηεκα ηνπ πνιέκνπ. Ζ αιιεινγξαθία ηνπο 

απηή , ηειηθά δεκνζηεχεηαη, θέξνληαο ηνλ ηίηιν Γηαηί Πόιεκνο; .Ο πξψηνο 

παγθφζκηνο έρεη  πξφζθαηα πεξάζεη ζηελ ηζηνξία θαη ε θξίθε ηνπ έρεη ραξαρηεί ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε. Ο πφιεκνο έρεη νδεγήζεη ην Freud λα κηιήζεη γηα ηελ νξκή ηνπ 

ζαλάηνπ ζην Πέξαλ ηεο αξρήο ηεο εδνλήο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί  γηα ην κέιινλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο δεηνχλ αθφκα επηηαθηηθφηεξα απάληεζε. Σν αίηεκα ηνπ Einstein 
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θηλεηνπνηεί ην Freud λα αξζξψζεη κηα απάληεζε γηα ηελ έθβαζε ηνπ πνιηηηζκνχ, πην 

ζπγθεθξηκέλε απφ εθείλε πνπ έδσζε ζην Η δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκό.  

Αθεηεξία είλαη μαλά νη δχν νξκέο θαη εηδηθά απηή ηνπ ζαλάηνπ. Γηαθχβεπκα απνηειεί 

ε δηεμαγσγή κηαο θφξκνπιαο ε νπνία ζα πεξηνξίζεη ηηο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, 

δεδνκέλεο, θαηά ηελ ςπραλάιπζε, ηεο αληθαλφηεηαο λα εμαιεηθζεί πιήξσο ε 

επηζεηηθφηεηα.  

Όηαλ ινηπφλ νη άλζξσπνη θαινχληαη λα πνιεκήζνπλ, ππάξρνπλ κέζα ηνπο πνιιά θίλεηξα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ ην θάιεζκα, επγελή θαη πνηαπά (…) Ζ εδνλή πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ θαηαζηξνθηθφηαηα είλαη νπσζδήπνηε αλάκεζα ζε απηά.(…) είλαη 

αλψθειν λα απνβιέπνπκε ζηελ εμάιεηςε ησλ επηζεηηθψλ ηάζεσλ.(…) Σν δεηνχκελν δελ 

είλαη ε πιήξεο  εμάιεηςε  ηεο αλζξψπηλεο θιίζεο πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα · είλαη ε 

πξνζπάζεηα λα ηελ εθηξέςνπκε ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα  βξίζθεη ηελ 

έθθξαζή ηεο ζηνλ πφιεκν
70

 . 

 

 

 

Ζ θφξκνπια απηή αλαδεηείηαη ζηελ αγάπε ,ηελ νξκή ζηελ νπνία ζπγθξνηνχληαη νη 

θνηλσλίεο. Ο Έξσο κπνξεί εμσηεξηθεπηεί κε δχν κεηνπζηψζεηο. πλαληάκε ηελ αγάπε 

,αθ’ ελφο σο αγάπε πξνο άιιν αληηθείκελν. Απηή ε αγάπε ,ε νπνία έρεη απνδηψμεη ηα 

ζεμνπαιηθά έλζηηθηα, είλαη ν ηχπνο αγάπεο πνπ πξνηάζζεηαη απφ ηε ζξεζθεία. Ο 

δεχηεξνο ηξφπνο έθθξαζεο ηεο αγάπεο είλαη απηφο ηεο ηαχηηζεο. Ζ δηεξγαζία ηεο 

ηαχηηζεο  πξαγκαηνπνηείηαη ήδε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο , κε ηα αγαπεκέλα 

πξφζσπα. Ο Freud πξνηείλεη πσο κέζσ ηεο ηαχηηζεο  κε  ηα ινηπά θνηλσληθά 

ππνθείκελα κπνξνχλ λα ρηηζζνχλ θνηλφηεηεο. Μέζσ , άιισζηε , ησλ ηαπηίζεσλ ηα 

παηδηά κεηαιακβάλνπλ θνηλσληθά λνήκαηα θαη ,ζπλεπψο, ν πνιηηηζκφο ζπγθξνηείηαη 

θαη αλαπαξάγεηαη ζηε βάζε ηαπηίζεσλ. Φαίλεηαη πψο ν Freud  ζέηεη ηε δηαδηθαζία 

ηεο ηαχηηζεο σο έλα κεραληζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ εαπηνχ ζηνπο άιινπο κε ηνλ νπνίν 

ε επηζεηηθφηεηα πξνο ηνλ άιιν αλαραηηίδεηαη, θαζψο βηψλεηαη σο επηζεηηθφηεηα πξνο 

ηνλ εαπηφ. 
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 Γιατί πόλεμοσ, ςελ ςελ 64-66 
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 Οηηδήπνηε απνθαζηζηά ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ αληηδξά θαη’ 

αλάγθελ ζηνλ πφιεκν(…) Οηηδήπνηε δεκηνπξγεί άμηα ιφγνπ θνηλά ζεκεία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ πξνθαιεί ηέηνηα αηζζήκαηα θνηλφηεηαο , ηέηνηεο ηαπηίζεηο .Πάλσ ηνπο ζηεξίδνληαη 

θαηά κεγάιν κέξνο ην νηθνδφκεκα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. 
71

 

Ο Freud  πεξηγξάθεη επίζεο κηα νπηνπία φπνπ νη νξκέο ζα έρνπλ θπξηεπζεί πιήξσο 

απφ ην Λφγν.  

 

Ηδαληθή θαηάζηαζε ζα ήηαλ θπζηθά κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ππνηάμεη ηελ νξκηθή 

ηνπο δσή ζηε δηθηαηνξία ηνπ Λφγνπ. Σίπνηα άιιν δε ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ηφζν 

απζεληηθή έλσζε ησλ αλζξψπσλ , αθφκα θαη ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. 

72
 

πλεπψο, ν Freud ρσξίδεη ηελ ηαχηηζε απφ ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα. Σε ζπλδέεη σο 

κνξθή αγάπεο κε ην Λφγν. Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ εαπηνχ 

ζηνλ άιινλ, σο δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηε ζπκθέξνπζαο πξάμεο. Γλσξίδσ πσο 

αηζζάλεηαη ν άιινο θαη ππνινγίδσ πσο νθείισ λα θεξζψ ψζηε λα κε δηνξχμσ ηε 

κεηαμχ καο ζρέζε. Γλσξίδνπκε ήδε πσο απηφ ζεκαίλεη ηελ θαηαπίεζε ησλ νξκψλ. Ο 

Λφγνο ελλνηνινγείηαη σο ππνινγηζκφο ζπκθέξνληνο. Έηζη ζηε βάζε ηεο Αλάγθεο, 

ηνπ νθέινπο, επηηπγράλεηαη ε ζπλχπαξμε.  

 

 

Καζψο φκσο ν πνιηηηζκφο « είλαη ζαλ ηνπο κχινπο κνπ αιέζνπλ ηφζν αξγά πνπ κέρξη 

λα είλαη έηνηκν ην αιεχξη νη άλζξσπνη ζα πεζάλνπλ απφ πείλα» (ζει 5) Υξεηάδνληαη 

έκκεζεο ξπζκηζηηθέο ιχζεηο. Ο Freud πξνηείλεη αθφκα ηε ξχζκηζε ησλ θνηλσληψλ 

κέζα απφ ηε ζεζκνζέηεζε κίαο θπξίαξρεο ειίη. 

 Δδψ πξέπεη λα πξνζζέζνπκε ηελ αλαηξνθή ελφο αλψηεξνπ ζηξψκαηνο απηνηειψο 

ζθεπηφκελσλ ,απηφεησλ αλζξψπσλ, πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ αιήζεηα, ζα έπξεπε λα 

αλαιακβάλνπλ κε πεξηζζφηεξε θξνληίδα απφ φηη ηψξα ηελ θαζνδήγεζε ησλ κε απηνηειψλ 

καδψλ.4 
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Με απηφ ην ζρφιην ν Freud  πεξλά ζην δήηεκα ηεο ζηελ πνιηηεηαθήο ζχζηαζεο. Αλ ν 

πνιηηηζκφο είλαη ε κφλε δπλαηή θαηάζηαζε γηα ηελ αλζξσπφηεηα, ε θπξηαξρία είλαη 

ην κφλν δπλαηφ  βήκα γηα ηνλ πνιηηηζκφ.   Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ κφλν 

σο θπξηαξρνχκελνη απφ θάπνηα αλψηεξε δχλακε. Ο Freud ην έδεημε ήδε απηφ, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε  θπξηαξρία ηεο ζξεζθείαο γηα 

ηα ίδηα ηα ππνθείκελα . Πξνηείλεη εδψ άιινπο ηξφπνπο θπξηαξρίαο, κε κεηαθπζηθνχο. 

Απηφο ήηαλ άιισζηε θαη ν ζθνπφο ηεο κεηαςπρνινγίαο: λα εξκελεχζεη ηηο 

ςπρνινγηθέο αηηίεο ηεο κεηαθπζηθήο πίζηεο. Ζ αηηία ηε πίζηεο είλαη ε αλάγθε γηα 

θπξηαξρία. Ο Freud ζέηεη εδψ ην αίηεκα γηα κηα πνιηηηθή θπξηαξρία, ρσξίο βέβαηα 

θάπνηα εκκελή αλάιπζε.Kαηαιήγεη ζε έλα πνιηηεηαθφ κνληέιν αζηηθνχ ηχπνπ, 

κάιινλ ζπληεξεηηθνχ, δεδνκέλεο ηεο ηδέαο πνπ αλαπηχζζεη ν Freud γηα ηηο κάδεο. O 

Freud αληιεί ηε ζέζε ηνπ πεξί καδψλ απφ ην Gustave Le Bon, ηνλ νπνίν επαηλεί ζην 

έξγν ηνπ Η Ψπρνινγία ησλ Μαδώλ θαη ε αλάιπζε ηνπ Εγώ. Ζ ζεσξία ηνπ Le Bon γηα 

ηελ αδπλακία ησλ καδψλ λα δξάζνπλ νξζνινγηθά απνηέιεζε έλα απφ ηα ηζρπξά 

εξείζκαηα ηεο ζπληεξεηηθήο αζηηθήο ηάμεο ζηε πνιεκηθή ηεο ελαληίνλ ησλ εξγαηηθψλ 

αγψλσλ θαηά ην 19ν  αηψλα (Μαξβάθεο, Μεληίλεο 2011). ην  πνιηηεηαθφ ινηπφλ 

δήηεκα ,ν Freud  απαληά πσο  νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αλαπηχμεη ην Λφγν επαξθψο 

ψζηε λα επηρεηξήζνπλ λα απνδεζκεπηνχλ απφ ζρέζεηο θπξηάξρεζεο. Κάηη ηέηνην ζα 

επέηεηλε ηελ  θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ. Δπνκέλσο ε αλζξσπφηεηα νθείιεη λα 

ζπκβηβαζηεί, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, κε κηα πνιηηηθή αξρή θαζνδήγεζεο ηεο 

βνχιεζεο θαη ραιηλαγψγεζεο ησλ παζψλ.  Ζ θξνυδηθή απηή ζέζε νθείιεηαη ζηε 

θξνυδηθή αλζξσπνινγία, κε ηελ  εμάξηεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ απφ ηηο νξκέο θαη ηελ 

ειιεηπή αλάπηπμε ηνπ Λφγνπ  λα  δεζκεχεη ην θξνυδηθφ επηρείξεκα. Σα ζρφιηα ηνπ 

Freud πάλσ ζην πξφβιεκα ηνπ πνιέκνπ δείρλνπλ ηελ  ζπλέπεηα ηεο ςπραλαιπηηθήο 

ζεσξίαο  γηα ηνλ θνηλσληθφ δξψληα, γηα ην πνιηηηθφ ππνθείκελν αθφκα θαη αλ ε ίδηα ε 

θξνυδηθή ςπραλάιπζε δελ ελδηαθέξεηαη , ηνπιάρηζηνλ ξεηά, γηα κηα ηέηνηνπ ηχπνπ 

πξαγκαηεία ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

 

Δίκαζηε εηξεληζηέο επεηδή γηα νξγαληθνχο ιφγνπο πξέπεη λα είκαζηε. (…) ε απηή ηε 

δηαδηθαζία [ηνπ πνιηηηζκνχ] νθείινπκε ηηο θαιχηεξεο πιεπξέο απηνχ πνπ γίλακε θαη έλα 

κεγάιν κέξνο απφ απηά πνπ ππνθέξνπκε. Μπνξνχκε ίζσο λα ζπγθξίλνπκε απηή ηε 

δηαδηθαζία κε ηελ εμεκέξσζε ησλ δψσλ. Αλακθίβνια ζπλεπάγεηαη νξηζκέλεο ζσκαηηθέο 

αιιαγέο. Γελ έρνπκε εμνηθεησζεί αθφκα κε ηελ ηδέα φηη ε πνιηηηζηηθή εμέιημε είλαη κηα 
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ηέηνηα νξγαληθή δηαδηθαζία(…) Απφ ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν θαίλεηαη λα είλαη ηα 

ζπνπδαηφηεξα : ε ελδπλάκσζε ηεο δηάλνηαο, ε νπνία αξρίδεη λα εμνπζηάδεη ηελ νξκηθή δσή, 

θαη ε εζσηεξίθεπζε ηεο επηζεηηθφηεηαο κε φιεο ηηο επσθειείο θαη επηθίλδπλεο ζπλέπεηέο ηεο. 

ηηο πνιηηηζηηθέο απηέο θαηαζηάζεηο αληίθεηηαη κε ηνλ πην εκθαλή ηξφπν ν πφιεκνο. 
73

 

Αθνχ ινηπφλ ν πνιηηηζκφο είλαη κνλφδξνκνο, αθφκα θαη νξγαληθά, ν άλζξσπνο 

κπνξεί λα ζπλερίζεη κε κφλν έλαλ ηξφπν· Ζ αλζξσπφηεηα νθείιεη λα  αλαπηχζζεη ηελ 

έιινγε δηαρείξηζε ησλ νξκψλ σο ζηξαηεγηθή  απνηξνπήο ηεο  βίαο θαη ην ζαλάηνπ, 

απφ ηα νπνία εμ αξρήο επηρείξεζε λα μεθχγεη ν άλζξσπνο, κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθπνιηηηζκφ. Παξάιιεια θαη θαζψο ζα δηαλχεη ην καθξχ θαη δχζβαην απηφ δξφκν, ν 

άλζξσπνο ζα ρξεηάδεηαη κηα δχλακε εμσηεξηθή ησλ εγσηζηηθψλ ηνπ θηλήηξσλ, ε 

νπνία ζα ηα αλαραηηίδεη θαη ζα ηα ζπκκνξθψλεη κε ηηο πνιηηηζκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηνλ κφλν δπλαηφ θαη σθέιηκν δξφκν. Σν αίηεκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

Λφγνπ παξακέλεη, ινηπφλ ην θχξην θξνυδηθφ αίηεκα, ην νπνίν ν Freud έρεη 

δηαηππψζεη κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο ζην έξγν ηνπ Tν Εγώ θαη ην Aπηό :  

Όπνπ ήηαλ ην αζπλείδεην πξέπεη λα έξζεη ην Δγψ.
74

 

Ζ ςπραλάιπζε δεηά λα αλαδείμεη ηα άινγα θνκκάηηα ηνπ ςπρηζκνχ, φπσο απηά 

εθηείλνληαη ,θαηά ηε δεχηεξε ηνπηθή θπξίσο ζην θαζνιηθά αζπλείδεην Δθείλν , αιιά 

θαη ζην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ. Δίηε πξφθεηηαη γηα ηηο εγσηζηηθέο ελνξκήζεηο ηνπ 

Δθείλν είηε γηα ηνλ εηεξνθαζνξηζκφ θαη  ηνλ έιεγρν  θπξίσο απφ  ην Τπεξεγψ ( φπσο 

απηφο εθθξάδεηαη κε θαηεμνρήλ ζξεζθεπηηθνχο φξνπο θαηά ην αίζζεκα ηεο ελνρήο), 

ε ςπραλάιπζε επηρεηξεί λα άξεη ην κε γλσζηφ  θαη λα ην θαηαζηήζεη ζπλεηδεηφ.  Σν 

αίηεκα  λα βξεζεί ην Δγψ ζηνπο αζπλείδεηνπο ηφπνπο, είλαη ην αίηεκα γηα 

απειεπζέξσζε ηνπ Δγψ. Ζ ςπραλάιπζε απνζθνπεί λα απεγθισβίζεη ηε ινγηθή 

ζπλείδεζε απφ ηηο πηέζεηο θαη ηελ ππνλφκεπζε  πνπ δέρεηαη απφ ηα άιια θνκκάηηα 

ηνπ ςπρηθνχ, θαη λα ηελ ηνπνζεηήζεη ζε ζέζε ηζρχνο πξνο απηά. Έηζη ε ςπραλάιπζε 

επαλαθέξεη ην αίηεκα πνπ νξίδεη ηνλ αζηηθφ θφζκν γηα  απηνλνκία θαη ειεπζεξία. Ο 

Αλαζηάζηνο Μπνπγάο ζρνιηάδεη  

 Ζ ςπραλάιπζε εκθαλίδεηαη έηζη σο ε ζεσξία επηγέλεζεο ηνπ Δγψ(….) [Ζ ςπραλάιπζε]  

απνηηκάηαη φιν θαη πην πνιχ σο δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο  ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ  απφ 
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έλα  δηπιφ θαηαλαγθαζκφ:  ηελ ηπξαλλία ησλ απσζεκέλσλ νξκψλ θαη ηελ ηπξαλλία ηνπ 

ππεξεγψ , δχν ηδηφηππεο κνξθέο αιινηξίσζεο , βηνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο πξνέιεπζεο. 
75

 

 

Ζ ελδνζθφπεζε θαηά ηε ζεξαπεία είλαη ε κεηαθνξά ζε γιψζζα, ην πέξαζκα ηνπ 

αζπλείδεηνπ ζηε ζπλείδεζε( έζησ κεξηθψο θαη  ζηξεβιά). Έηζη ην ππνθείκελν 

απνθηά πξφζβαζε ζηνλ εαπηφ, ζηα πάζε  θαη ηνπο εηεξνθαζνξηζκνχο ηνπ. ην βαζκφ 

ηνπ ην ππνθείκελν κπνξεί λα  αλαπηχμεη ηε ζπλείδεζε ηνπ , κπνξεί λα ειέγρεη ηα 

πάζε ηνπ θαη λα απειεπζεξσζεί απφ ηνπο  εηεξνθαζνξηζκνχο  ηνπ ππεξεγψ (νη νπνίνη, 

θαηά ηελ επνρή ηνπ Freud, αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνηεζηαληηθή ζξεζθεπηηθή εζηθή ). Ζ 

ςπραλαιπηηθή δηαδηθαζία απνβιέπεη έηζη ζηε κεηαηξνπή ηνπ πάζνπο ζε κηα 

απηνζπλεηδεζία, έλαλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ, θαηά ηνλ νπνίν ην  θαηαζηξνθηθά νξκηθφ 

ζα κεηαηξέπεηαη ζε ζπκθέξνπζα  γηα ην άηνκν ζπκπεξηθνξά . 

Σν παξαπάλσ αίηεκα, γηα κηα απηφλνκε θαηά ην δπλαηφλ ζπλεηδεηή, έιινγε θαη άξα 

ζπκθέξνπζα ζπκπεξηθνξά  βαδίδεη  ζηελ παξάδνζε ηεο πξννδεπηηθήο αζηηθήο 

ζθέςεο ηελ νπνία ν Freud  , φπσο δείμακε ήδε ζηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ πνλήκαηνο 

δηαηεξεί. Καηά ην Γεκήηξην Μαξθή ν Freud αλήθεη ζηνπο λεσηεξηθνχο 

θηιειεχζεξνπο ζηνραζηέο, νη νπνίνη επηρεηξνχλ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ παζψλ , ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε δεκόζηεο αξεηέο. 

 ηε γξακκή ηεο επεξγεηηθήο κεηακφξθσζεο ησλ παζψλ θηλνχληαη ν Βίθν (Vico) ν ίδηνο ν 

Μαθηαβέιη θαη ν δηάζεκνο Άληακ κηζ, o  Μάληεβηι (Mandeville), ν Υέγθει θαη ν Φξφηλη 

θαη πνιινί άιινη  εθπξφζσπνη ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ θηιειεπζεξηζκνχ , ν νπνίνο ζα 

πξνσζήζεη κηα λέα πεηζάξρεζε ησλ παζψλ (…) κε ην λφεκα ελφο κεηξηαζκέλνπ, θαιψο 

ξπζκηζκέλνπ εμνξζνινγηζκνχ ησλ παζψλ σο ζπκθεξφλησλ. 
76

 

 Ο Μαξθήο δηαβάδεη ζηνπο ζηνραζηέο απηνχο ηελ πξνζπάζεηα λα απνθαηαζηήζνπλ ηε 

κειέηε ησλ παζψλ, ηα νπνία ε κεζαησληθή  ρξηζηηαληθή παξάδνζε είρε θαηαδηθάζεη. 

Ο ίδηνο ν Freud αθηεξψλεη κεγάιν θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηνπ ζηελ ππέξβαζε ηεο 

ζξεζθείαο σο απηαπάηεο θαη σο πνιηηηζκηθήο ζπληζηψζαο πνπ θαηαπηέδεη επηθίλδπλα 

ηηο νξκέο. θνπφο είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ παζψλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο κε 

θξφλεζε. 
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…ην ζεκαληηθφ είλαη  λα γίλεηαη πάληα  θαη μαλά κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ άγξηνπ θαη 

νκνχ πάζνπο, ην νπνίν νθείιεη λα πξνσζήζεη ηελ επεκεξεί δσή ηνπ εγψ.(…) Καη ν 

Φξφηλη αξγφηεξα  ζα επηρεηξεί δηαξθψο λα ηξαβήμεη  απηή ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή 

κεηαμχ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δσή θαη ησλ επηθίλδπλσλ γηα ηε δσή παζψλ. 
77

 

 

 

O Hirschman (1977) εξεπλψληαο ηηο ηζηνξηθέο πξνυπνζέζεηο αλάδπζεο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ζηηο ζεσξίεο πεξί παζψλ, εληνπίδεη επίζεο ην Freud ζηε θηινζνθηθή 

παξάδνζε πνπ αηηείηαη ηε ραιηλαγψγεζε ησλ παζψλ. ηελ παξάδνζε απηή  ε 

θνηλσλία (ην θξνυδηθφ kultur) αλαιακβάλεη λα δηακεζνιαβήζεη ηα πάζε θαη λα ηα 

κεηαηξέςεη ζε αξεηέο. 

Παξά ηαχηα ε ςπραλάιπζε ,  έρεη αλαδείμεη θπξίσο ηνλ νξκηθφ αζπλείδεην ςπρηζκφ, 

ρσξίο λα έρεη αλαπηχμεη κηα ζεσξία ζπλείδεζεο. Όπσο ζρνιηάδεη θαη πάιη ν 

Αλαζηάζηνο Μπνπγάο,« (…) ε « ςπρ-αλάιπζε »  δελ έρεη ην ζπκκεηξηθφ ηεο 

ζπκπιήξσκα ζε  κηα « ςπρφ- ζχλζεζε». H ςπραλάιπζε  σο  αζηηθή  ζεσξία  

δηαρείξηζεο ησλ παζψλ δε κπφξεζε, φπσο θαη θακία άιιε  θαηά ην Hirschman (1977) 

λα πεξηγξάςεη πψο ζα ζπκβεί ε « ζπνπδαία  κεηακφξθσζε » ηνπ πάζνπο ζε 

ζπκθέξνλ.  Όζν ην ππνθείκελν βξίζθεηαη δεκέλν ζηελ νξκηθή ηνπ θχζε, ε δπζθνξία 

είλαη αλππέξβιεηε. Ζ αδπλακία απηή είλαη ζπλεηδεηή ζην Freud, ν νπνίνο γξάθεη ζε 

θάπνηα αζζελή ηνπ: 

Γελ ακθηβάιισ θαζφινπ φηη ζα ήηαλ επθνιφηεξν λα ζαο ζεξαπεχζεη απφ ηελ πάζεζε ζαο ην 

πεπξσκέλν παξά εγψ, ζα πεηζζείηε φκσο φηη πνιιά ζα θεξδίζεηε αλ θαηαθέξνπκε λα 

κεηαηξέςνπκε ηελ πζηεξηθή ζαο απειπηζία ζε θαζεκεξηλή δπζηπρία . Με κηα πλεπκαηηθή δσή 

πνπ έρεη αλαθηήζεη ηελ πγεία, ζα είζηε θαιχηεξα νπιηζκέλε απέλαληη ζηελ δπζηπρία.78 

 

 Χο ζεσξία πνπ δελ ηζηνξηθνπνηεί ζαθψο ην αληηθείκελν ηεο, αιιά ην δέλεη ζε κηα 

λαηνπξαιηζηηθά πεξηγεγξακκέλε ςπρηθή δνκή, ε ςπραλάιπζε  αδπλαηεί λα 

αλαγλσξίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα αλαζχξνπλ ην ππνθείκελν απφ 
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ηε δπζηπρία ηνπ. Οη φξνη δπζηπρίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ εμαληινχληαη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο θαηαπηέζεηο. Υξεηάδνληαη πεξηερφκελα ηα νπνία πξνέξρνληαη φρη απιά 

απφ ηηο αηνκηθέο ππνθεηκεληθέο πξνζιήςεηο , αιιά απφ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο 

νπνίνπο νη ίδηεο νη ππνθεηκεληθέο πξνζιήςεηο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο ζεζκνχο. Έηζη ε ςπραλάιπζε εκθαλίδεηαη ζαλ κηα ζεσξία πνπ 

θαηαγξάθεη ηελ θνηλσληθή δπζηπρία ρσξίο λα ζπάεη ην θέιπθνο ηεο αηνκηθφηεηαο. 

Καηαγξάθεη έηζη ζε επίπεδν ςπρηζκνχ ηελ έληαζε πνπ εθιχεη ε  θαηαζηαηηθή 

λεσηεξηθή αληίθαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη θνηλσλίαο  γηα ην ίδην ην αζηηθφ ππνθείκελν 

ηεο επνρήο. Γηα ηνλ Αληφξλν , ην κεγαιείν ηνπ  Φξφπλη, έγθεηηαη ζην φηη φπσο φινη νη 

κεγάινη αζηνί ζηνραζηέο άθεζε άιπηεο απηέο ηηο αληηζέζεηο  θαη απαμίσζε λα 

βεβαηψζεη κηα πιαζηή αξκνλία εθεί φπνπ ην πξάγκα ην ίδην είλαη αληηθαηηθφ. 
79

Ο 

Freud, παξαηεξεί ν Adorno, αλήθεη ζηε ρνκπζηαλή παξάδνζε ησλ αζηψλ ζεσξεηηθψλ 

ζηελ νπνία ε απνιπηφηεηα ηεο απαηζηνδνμίαο ηνπ θαθνχ ζηελ αλζξψπηλε θχζε, φπσο 

παξαηήξεζε ν Adorno, αληαλαθιά ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα πνιχ θαιχηεξα  

απφ φηη ε ζεηηθή αηζηνδνμία εθείλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη σο κεηαξξπζκηζηέο 

δηδαζθαιίαο ηνπ. Παξνκνίσο, νη Michael θαη Deena Weinstein ( 1979) , 

ζρνιηάδνπλ,βέβαηα κε έλαλ κάιινλ πνκπψδε ηξφπν, πσο  «θαηά κία έλλνηα, ν Freud 

ήηαλ ν θαηλνχξηνο Ζobbes, ν νπνίνο αλαδηαηχπσζε ηελ ηδέα φηη ε θνηλσλία είλαη κηα  

ακπληηθή ζπκκαρία.» 

Υξεζηκνπνηψληαο σο αθνξκή ην παξαπάλσ ζρφιην ηνπ Αληφξλν, ζην επφκελν 

θεθάιαην ηνικνχκε κηα αλίρλεπζε ησλ θαηαβνιψλ ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεψξεζεο  

ζηε ρνκπζηαλή θηινζνθία. Γλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ θπνθνξεί νπνηαδήπνηε 

αλαινγία λα αιινηψζεη ιεπηέο αιιά νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ ζεσξεηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ, επηρεηξνχκε λα εληνπίζνπκε ζπγθεθξηκέλα ηελ ςπραλάιπζε σο ζηηγκή 

ηεο λεσηεξηθήο ζθέςεο, πνπ δηαπξαγκαηεχηεθε ην πξφβιεκα ηνπ πνιηηηζκνχ ζε κία 

θξίζηκε γηα ην δπηηθφ θφζκν ηζηνξηθή θάζε. 
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Κεθάιαηο 5
ο
  

Κεθάιαηο 5
ο
  θηιοζοθηθή αλζρφποιογία θαη ποιηηεηαθή ζσγθρωηεζε 

ζηο έργο ηοσ Σhomas Ηobbes :  κηα ζϊγθρηζε κε  ηο υσταλαισηηθω 

επητείρεκα 

 

 

Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα νπνία θαηαιήμακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

εμεηάδνπκε εδψ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Freud αλαπαξάγεη έλα  ρνκπζηαλνχ ηχπνπ  

επηρείξεκα. Ο κεγάινο ζεσξεηηθφο ηεο λεσηεξηθήο πνιηηηθήο ζθέςεο  Thomas  

Hobbes  δεη θαη γξάθεη δχν αηψλεο πξηλ ηε γαιιηθή επαλάζηαζε θαη ηελ επίζεκε 

είζνδν ησλ  δπηηθψλ θνηλσληψλ ζηε λενηεξηθφηεηα. Δθείλε ηελ επνρή ε επηζηήκε θαη 
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ε θηινζνθία δελ έρνπλ γλσξίζεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ επηζηεκψλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε ζθέςε ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα, δειαδή ηεο επνρήο ζπγθξφηεζεο ηεο 

ςπραλάιπζεο. Έηζη ε ρνκπζηαλή θηινζνθία αλέπηπμε κηα νιηζηηθή ζεψξεζε , θαη  

ζηήξημε  ζηελ αλζξσπνινγία ηεο ηελ πνιηηηθή ηεο ζεσξία ,κε ηε δεχηεξε σο ινγηθή 

ζπλεπαγσγή ηεο πξψηεο. Έηζη ν Hobbes καο επηηξέπεη λα δνχκε ιεπηνκεξψο πψο ,ε  

ζπλαθήο κε ηε θξνυδηθή, αλζξσπνινγία ηνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

ζπλδειψζεηο. Ζ αδηακθηζβήηεηε εκβέιεηα  ηεο επίδξαζεο ρνκπζηαλήο ζθέςεο ζηελ 

ζεσξία ηεο λενηεξηθφηεηα θαίλεηαη πσο θηάλεη θαη ζην θξνυδηθφ έξγν. Γλσξίδνληαο 

ηνπο θηλδχλνπο  θάζε αλαινγίαο, απνηνικνχκε λα εξεπλήζνπκε πψο  κέζα απφ ην 

ρνκπζηαλή επηρείξεκα μεδηπιψλεηαη ην πνιηηηθφ φξην ηνπ ςπραλαιπηηθνχ ιφγνπ, θαη 

ε ζπλαθφινπζε ζέζε ηεο ςπραλάιπζεο απέλαληη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θαηξνχ 

ηεο. 

Αο θαηαδπζνχκε φκσο ζην πξσηνγελέο θείκελν γηα λα εμεηάζνπκε 

πεξηζζφηεξν απηή ηε ζέζε. Σν θπξίσο θείκελν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη 

ην Λεβηάζαλ ή ε ύιε, ε κνξθή θαη ε εμνπζία κηαο πνιηηείαο, εθθιεζηαζηηθήο θαη 

πνιηηηθήο . Λφγσ ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πείξαο ηεο 

ζπγγξαθέσο ,δελ πξφθεηηαη γηα κηα ελδειερή θαη εκκελή αλάιπζε ηνπ ρνκπζηαλνχ 

θεηκέλνπ. Θα επηρεηξήζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πξαγκαηηθά ελδηαθέξνλ απηφ 

θείκελν ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε  ηε θξνυδηθή ςπραλάιπζε 

ζην ράξηε ηεο αζηηθήο ζθέςεο. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.Γηα ηε δσή θαη ηελ επνρή ηνπ Hobbes 
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Ο Thomas Hobbes (1588- 1679) απνηειεί ην ζεκειησηή ηεο λεσηεξηθήο πνιηηηθήο 

θηινζνθίαο. Ο λενηεξηζκφο ηνπ έγθεηηαη  ζηελ αλζξσπνινγία ηνπ. Αληίζεηα κε ηηο 

πξνεγνχκελεο απηνχ ζεσξήζεηο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ πνπ βαζίδνληαλ ζηελ ηδέα ηνπ 

ζενχ θαη ην ζετθφ λφκν, ν Hobbes ζεκειηψλεη ην δίθαην πιηζηηθά σο αλ ην δίθαην είλαη 

ινγηθή ζπλέπεηα απηνχ πνπ πεξηγξάθεη ν ίδηνο σο θπζηθή θαηάζηαζε. 

O Hobbes γελλήζεθε ζην Μάιζκζκπεξη, ζην Γνπίηζεξ ηεο Αγγιίαο. Χο γηφο βηθάξηνπ 

, έκαζε ηα πξψηα γξάκκαηα ζηελ εθθιεζία. Αξγφηεξα θνίηεζε ζην ηνπηθφ ζρνιή θαη 

έπεηηα ζε ηδησηηθή ζρνιή γηα λα θαηαιήμεη ην 1603 ζηελ Ομθφξδε. ηελ Ομθφξδε 

κειέηεζε ηελ αξηζηνηειηθή θηινζνθία , ηελ νπνία έβαιε ζθνπφ λα θαηαξξίςεη κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ (Γξφζνο, 2008). 

Ο 17
νο

 αηψλαο  είλαη γεκάηνο ηαξαρέο γηα ηελ Αγγιία, θαζψο ε πνιηηηθή  πεξλά κηα 

ηζρπξή θξίζε ε νπνία θαηέιεμε ζε εκθχιην πφιεκν (1642-1651). Αηηία ηνπ εκθπιίνπ 

ππήξμε ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην θνηλνβνχιην θαη ην ηέκκα. Σν ηέκκα , νη 

επγελείο θαη ηα πξνλνκηνχρα εκπνξηθά ζηξψκαηα έρνπλ επηβάιεη έλα ζπκθέξνλ γηα 

ηνπο ίδηνπο κνλνπσιηαθφ ζχζηεκα ζηελ αλαπηπζζφκελε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Οη 

βηνηέρλεο θαη νη επγελείο, βξηζθφκελνη πνπ βξίζθνληαη εθηφο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνλνκίσλ δηεθδηθνχλ γηα ην θνηλνβνχιην λα απνθηήζεη έλαλ απνθαζηζηηθφ πηα ξφιν 

ζηελ πνιηηηθή θαη φρη απιά ζπκβνπιεπηηθφ . Γηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα  ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ λα λνκνζεηεί θαη λα απνξξίπηεη θαη λα εγθξίλεη ηελ επηβαιιφκελε απφ 

ην ηέκκα θνξνινγία. (Φπρνπαίδεο, 2010).Μπξνζηά ζηνλ εκθχιην ζπαξαγκφ , ν 

Hobbes γξάθεη ην πξψην ηνπ έξγν  Elements of Law , ζην νπνίν θξαηά κηα 

θηινβαζηιηθή ζέζε . Σν 1651 γξάθεη ην ηδξπηηθφ έξγν ηεο λεσηεξηθήο ζεσξίαο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, Λεβηάζαλ ή ε χιε, ε κνξθή θαη ε εμνπζία κηαο πνιηηείαο, 

εθθιεζηαζηηθήο θαη πνιηηηθήο ( Leviathan or The Matter, Forme and Power of a 

Common -Wealth Ecclesiasticall and Civil ). 

…απηφο ν κεγάινο Λεβηάζαλ, πνπ απνθαιείηαη ΠΟΛΗΣΔΗΑ ή ΚΡΑΣΟ (ζηα ιαηηληθά 

CIVITAS) πνπ δελ είλαη παξά έλαο ηερλεηφο άλζξσπνο, αλ θαη κεγαιχηεξνπ αλαζηήκαηνο 

θαη δχλακεο απφ φζν ν θπζηθφο , ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ νπνίνπ 

απνζθνπεί·(…) ε Salus Populi (ε ζσηεξία ηνπ ιανχ) είλαη ην έξγν ηνπ
80
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ην Λεβηάζαλ, ν Hobbes  βιέπεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κία πνιηηεία ε νπνία ζα 

δηαζθαιίδεη ηελ εηξήλεπζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ζ πνιηηεία ειεπζεξψλεη ηνλ 

άλζξσπν απφ ηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε , θαηά ηελ νπνία επηθξαηεί πόιεκνο όισλ 

ελαληίνλ όισλ (ην bellum omnium contra omnes ).Οη ππνζηεξηθηέο ηεο βαζηιείαο 

δπζαξεζηήζεθαλ κε ην έξγν, θαζψο ην θνηλσληθφ ζπκβφιαην δελ ζεκειηψλεηαη ζηε  

αξρή ηνπ Θενχ , αιιά ηνπ Λφγνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζα ήηαλ επαξθέο γηα λα αθαληζηεί 

ηφζν ην έξγν φζν θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ. Καζψο φκσο ν Hobbes ππήξμε δάζθαινο 

ηνπ Καξφινπ  Β΄ θαηά ηελ Παιηλφξζσζε , ε θαηαδίθε απεηξάπε ,κάιινλ κε 

παξέκβαζε ηνπ επγλψκνλνο καζεηή (Γξφζνο, 2008) . Σν Λεβηάζαλ αλ θαη 

παξνπζηάδεη κηα ππεξηζηνξηθή ζεψξεζε είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε  ηελ αλάγθε 

παχζεο ηνπ εκθπιίνπ θαη ηε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο, πνπ 

απνηειεί ην βαζηθφ δηαθχβεπκα ηνπ πνιέκνπ. Ζ ζεσξία ηνπ Υνκπο κε ηνλ πιένλ 

κνληέξλν ηξφπν  δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Ζ ρνκπζηαλή ζεσξία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ ππήξμε έηζη ζεκειηψδεο γηα ηε θηιειεχζεξε ζθέςε 

.(ηπιηαλνχ 2006 ,Γξφζνο 2008) 

 

5.2  Ζ Αλζξψπηλε Φχζε ζην Hobbes 

Ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Leviathan , o Hobbes αμηψλεη πσο ε δσή δελ είλαη παξά 

κηα θίλεζε ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο.
81

 ηα πξψηα θεθάιαηα ηνπ έξγνπ εμεηάδεηαη ε 

αλζξψπηλε λφεζε θαζαξά σο πξντφλ ηνπο αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Δλάληηα ζε θάζε 

ζενινγηθή αληίιεςε, ζέζε θαζαξά λεσηεξηθή γηα ηελ επνρή, ν Hobbes βξίζθεη πσο νη 

άλζξσπνη δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ζώκαηα
82

. 

Ζ αηηία ηεο αίζζεζεο είλαη ην εμσηεξηθφ ζψκα ή αληηθείκελν πνπ πηέδεη ην φπνην φξγαλν 

αληηζηνηρεί  ζηελ αίζζεζε (…)Απηή ε πίεζε κεηαδίδεηαη κέζσ ηνλ άιισλ ηλψλ θαη 

κεκβξαλψλ ηνπ ζψκαηνο…
83

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θαζαξά απηή πιηζηηθή ζεψξεζε πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ην έξγν ηνπ 

λεπξνιφγνπ Freud. Όπσο ε αλζξψπηλε ςπρή παξνπζηάδεηαη ην ςπρηθφ φξγαλν  ζηε 

βάζε ηεο  ( ζηνλ πνιηηηζκφ εγρεφκελεο κε ηελ παζνινγία) θπζηνινγίαο, αλαιφγσο 
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ζην Hobbes « ην πλεχκα είλαη πξντφλ ηεο κεραληζηηθά ζεσξεκέλεο θίλεζεο ησλ 

πιηθψλ κνξίσλ» 
84

 

Ο Hobbes, φπσο θαη ν Freud, είλαη κεζνδνινγηθφο αηνκηζηήο. Δμεηάδεη ην 

κεκνλσκέλν άηνκν, θαη ζπλεπψο ε αλζξσπφηεηα απνηειεί έλα άζξνηζκα 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ (Μεηαμφπνπινο 2006).Δμεηάδνληαο ην κεκνλσκέλν άηνκν 

εμεηάδνπκε θάζε άηνκν, ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο κεηαμχ ηνπο. 

Οπνηνζδήπνηε θνηηάμεη κέζα ηνπ θαη εμεηάζεη ηη θάλεη φηαλ ζθέθηεηαη ,απνθαίλεηαη, 

ππνινγίδεη, ειπίδεη, θνβάηαη θιπ., θαη γηα πνηνπο ιφγνπο, ζα κπνξέζεη εμ απηψλ λα γλσξίζεη 

θαη λα κάζεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα πάζε φισλ ησλ άιισλ αλζξψπσλ.
85

 

 

Καηά παξάδνμν ηξφπν, ν Υνκπο θηηάρλεη κηα ζεσξία γηα ην θξάηνο επεηδή ελδηαθέξεηαη 

πξσηίζησο γηα ην άηνκν: παξά ηελ έληνλα θξαηηθηζηηθή ρξνηά ηεο θηινζνθίαο ηνπ, 

ζπιιακβάλεη ην θξάηνο κε αθεηεξία ην άηνκν, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, θαη φρη 

αληηζηξφθσο.
86

 

 

Οη πξψηεο αλζξψπηλεο λνεηηθέο ηδηφηεηεο είλαη ε κλήκε θαη ε θαληαζία. Καη νη δχν 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αηζζεηεξηαθήο πξφζιεςεο. Ζ θαληαζία απνηειεί θζίλνπζα 

αίζζεζε  πνπ απαληάηαη ηόζν ζηνλ άλζξσπν όζν θαη ζε άιια πιάζκαηα, ηόζν ζηνλ  

ύπλν όζν θαη ζηελ εγξήγνξζε.
87

 Ζ θαληαζία κπνξεί λα ππάξρεη σο κλεκνληθή 

αλαπαξάζηαζε ή σο θαζαξή επηλφεζε. Σν φλεηξφ σο ,θαληαζία  θαηά ηνλ χπλν ,είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ελόριεζεο από ηα εζσηεξηθά όξγαλα ηνπ ζώκαηνο.
88

 Ζ κλήκε θαη ε 

θαληαζία δηαξζξψλνπλ ηα πεξηερφκελα ηνπο ζε ζπλεηξκνχο. Δίλαη  λνεηηθέο ηδηφηεηεο 

ζχκθπηεο ζηνλ άλζξσπν θάηη πνπ παξαπέκπεη ζηα πξψηα πεξηερφκελα ηεο ςπρήο 

θαηά ην Freud. Καηά ηε θξνυδηθή ςπραλάιπζε ν πξψηνο ςπρηζκφο θαλεξψλεηαη 

ζηελ θαληαζηαθή απεηθφληζε ηνπ κεηξηθνχ ζηήζνπο, δειαδή ζηελ νξκηθά 

επελδπκέλε κλήκε  ηνπ. Δληνπίδνπκε βέβαηα θαη θάπνηα δηαθνξά. Καηά ην Hobbes ε 

νκηιία  είλαη απηή ε νπνία αλαπηχζζεη ηεο δχν πξσηαξρηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζεκαίλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε ηνπ Λφγνπ.  
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Χζηφζν , κε ηε βνήζεηα ηεο νκηιίαο θαη ηεο κεζφδνπ, απηέο νη ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα 

βειηησζνχλ  ζε ηφζν  πςειφ βαζκφ, ψζηε  λα δηαθξίλνπλ ηνπο αλζξψπνπο  απφ φια ηα άιια 

πξάγκαηα. (…)Ζ πην αμηνζαχκαζηε απφ θαη σθέιηκε απφ φιεο ηηο εκπεηξίεο είλαη  εθείλε ηεο 

νκηιίαο, πνπ απνηειείηαη κέζα απφ νλφκαηα ή νλνκαζίεο θαη ηε ζχλδεζε ηνπο. Μέζσ απηψλ 

νη άλζξσπνη θαηαγξάθνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ηηο αλαθαινχλ φηαλ έρνπλ παξέιζεη θαη ηηο 

αλαθνηλψλνπλ γηα λα ζπδεηνχλ  θαη λα απνθνκίδνπλ ακνηβαίν φθεινο. Υσξίο απηά δε ζα 

ππήξρε πνιηηηθή θνηλφηεηα, πνιηηηθή θνηλσλία.
89

 

Αληίζεηα ζην Freud, ε  νκηιία δελ επεκβαίλεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θαληαζηαθψλ 

πεξηερφκελσλ ,αθνχ απηά εδξάδνληαη ζηελ αληίπεξα φρζε, ζην αζπλείδεην. Όηαλ ν 

άλζξσπνο επηρεηξεί λα θάλεη ξεηά ηα θαληαζηαθά ηνπ πεξηερφκελα, απηά 

αιινηψλνληαη απφ ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε ιέμεηο. Παξά ηαχηα , θαη ζην Freud ε 

δηακεζνιάβεζε ηεο θαληαζίαο θαη ηεο κλήκεο απφ ηελ γιψζζα ζεκαίλεη ην πέξαζκα 

απφ  ηε ινγνθξηζία ηνπ  πξνζπλεηδεηνχ θαη ζπλεηδεηνχ. Σα κλεκνληθά θαη 

θαληαζηαθά πεξηερφκελα  κεηαθξάδνληαη έηζη ζε πνιηηηζκηθά παξαδεθηέο 

απεηθνλίζεηο. 

 

.  

…ν Λφγνο δελ γελληέηαη καδί κε εκάο, φπσο ε  αίζζεζε θαη ε κλήκε, νχηε απνθηάηαη κφλν κε 

ηελ εκπεηξία (…) Καη ελψ ε αίζζεζε θαη ε κλήκε δελ είλαη παξά ε γλψζε  ηνπ δεδνκέλνπ, 

δελ απνηειεί πξάγκα παξειζφλ θαη  ακεηάθιεην, ε επηζηήκε είλαη ε γλψζε ησλ ινγηθψλ 

αθνινπζηψλ θαη ε εμάξηεζε ηνπ ελφο δεδνκέλνπ απφ ην άιιν (…)Σα παηδία δελ είλαη 

,επνκέλσο θαζφινπ πξνηθηζκέλα κε Λφγν ψζπνπ λα θαηαθηήζνπλ ηε ρξήζε ηεο νκηιίαο
90

 

Ο Freud αθνινπζεί έλα ηέηνην ζρήκα εληνπίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηεο ινγηθήο 

ζπλείδεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο, δειαδή ζηελ έλαξμε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο 

θαη ζηελ θπξηαξρία ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Freud ,βέβαηα,  δελ 

παξνπζηάδεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ηνπ Λφγνπ. Σνλ επηθαιείηαη σο δχλακε 

ραιηλαγψγεζεο θαη αληίπαιν ησλ νξκψλ. Δπηπιένλ  ζέηεη ην Λφγν επαλεηιεκκέλα σο 

ηε κφλε απάληεζε ζηε ζξεζθεία , ζπλεπψο σο ηε δχλακε πνπ πξέπεη λα νδεγήζεη ηνλ 

πνιηηηζκφ. Ο Λφγνο ελλνείηαη σο ζπιινγηζκφο πνπ νδεγεί ζε κηα θξφληκε δηαρείξηζε 

ησλ νξκψλ θαηά ην ζπκθέξνλ. 
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Καηά παξφκνην ηξφπν, ζην Hobbes ν Λφγνο ηίζεηαη σο αθνινπζίεο σο καζεκαηηθφο 

ζπιινγηζκφο  , ν νπνίνο θαζνδεγεί ηνλ άλζξσπν ζην λα ζθέθηεηαη θαη λα πξάηηεη  κε 

ηξφπν πνπ  λα εμππεξεηεί ην φθεινο ηνπ.  

Ο Λφγνο δελ είλαη παξά ν ππνινγηζκφο , δειαδή ε πξφζζεζε θαη ε αθαίξεζε ησλ γεληθψλ 

αθνινπζηψλ  ησλ γεληθψλ νλνκάησλ πνπ έρνπλ  ζπκθσλεζεί γηα ηελ ππνζήκαλζε θαη ηε 

δήισζε ησλ ζθέςεσλ καο. Ο Λφγνο θαζαπηφο  είλαη πάληα νξζφο, φπσο θαη ε αξηζκεηηθή 

είλαη κηα ζίγνπξε θαη αιάζεηε κέζνδνο.
91

 

Ο Λφγνο είλαη  ην  βήκα, ε αχμεζε ηεο επηζηήκεο ν δξφκνο θαη ην φθεινο ηνπ 

αλζξψπνπ ν ζθνπόο.
92

 

Καηά ην Μεηαμφπνπιν (2006)  «δηαγξάθεηαη έηζη κηα εξγαιεηαθή  αληίιεςε ηεο 

νξζνινγηθφηεηαο – επεηδή ν ζηφρνο δελ είλαη νχηε νξζνινγηθφο νχηε αλνξζνινγηθφο 

θαζ’ εαπηφο». Ο άλζξσπνο είλαη νξζνινγηθφο ζην βαζκφ πνπ επηιέγεη ηα 

θαηαιιειφηεξα κέζα γηα λα εμππεξεηήζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ. Σα πεξηερφκελα ησλ 

ππνινγηζκψλ ηεο ζθέςεο  βξίζθνληαη  ζηα αλζξψπηλα πάζε, ηα νπνία ν Λφγνο 

θαιείηαη λα δηακεζνιαβήζεη , θάλνληαο έηζη δπλαηή ηελ χπαξμε ηεο πνιηηηθήο 

θνηλσλίαο. 

 

 

5.3 H ρνκπζηαλή ζεσξία ησλ παζψλ 

Σν έθην θεθάιαην ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηνπ Λεβηάζαλ, αθνξά ηα αλζξψπηλα πάζε. Ζ 

πξαγκαηεία μεθηλά κε ηε δηάθξηζε ηεο θίλεζεο (ελλννχληαη νη θηλήζεηο ησλ κειψλ 

ηνπ ζψκαηνο ) ζε δσηηθή (vitall) θαη δσηθή (animall). Εσηθέο είλαη νη θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο νη νπνίεο δελ απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο (θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο, ζθπγκφο, πέςε), ή αιιηψο νη αθνχζηεο θηλήζεηο. Εσηθέο θηλήζεηο είλαη, απφ 

ηελ άιιε, εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε θίλεζε πξνθχπηεη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 

απεηθνλίζηεθε θαληαζηαθά. ην Πεξί ηεο Φχζεο ηνπ Αλζξψπνπ, ν Hobbes 

επηζεκαίλεη : 
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Ζ αληίιεςε ή ε εκθάληζε ησλ πξαγκάησλ δελ  είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξά εζσηεξηθή 

θίλεζε ζε θάπνηα νπζία ηνπ εγθεθάινπ· ε θίλεζε ε νπνία δε ζηακαηά εθεί, αιιά θαζψο 

πξνρσξεί ζηελ θαξδηά, πξέπεη θαη’ αλάγθελ  ή λα βνεζά ή λα εκπνδίδεη ηελ θίλεζε εθείλε 

πνπ νλνκάδεηαη δσηηθή: φηαλ ηε βνεζά, νλνκάδεηαη  ΔΤΥΑΡΗΣΖΖ [delight] ,ηθαλνπνίεζε 

ή εδνλή …
93

 

Όπσο ε αληίιεςε σο θίλεζε αθνξά ηνλ εγθέθαιν, έηζη ε επραξίζηεζε είλαη θίλεζε  

πνπ αθνξά ηελ θαξδηά.  

Όηαλ μεθηλά ε θίλεζε ,ε νπνία απεπζχλεηαη ζε έλα αληηθείκελν, ην αίζζεκα απηφ 

θαιείηαη φξεμε/ νξεθηηθφηεο  

Απηέο νη κηθξέο αξρέο θίλεζεο κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα, πξηλ εκθαληζηνχλ ζην βάδελ , 

ζηελ νκηιία, ζηε θξνχζε θαη ζε άιιεο νξαηέο πξάμεηο, απνθαινχληαη θνηλψο νξεθηηθφηεο 

(Endeavour)
94

 

 Ζ φξεμε πνπ αθνξά ηηο πξψηεο βηνινγηθέο αλάγθεο φπσο ε ηξνθή  είλαη έκθπηεο 

ζηνλ άλζξσπν, ελψ φζεο απνζθνπνχλ ζε επηκέξνπο αληηθείκελα είλαη γελλεκέλεο απφ 

ηελ εκπεηξία. 

Κάζε φξεμε είλαη έλζθνπε θαη απνβιέπεη ζηε ηθαλνπνίεζε, ηελ εθπιήξσζε
95

. Κάζε ηη 

επράξηζην πνπ θηλείηαη ζηελ εθπιήξσζε ελφο απψηεξνπ ζθνπνχ είλαη επσθειέο, ελψ 

ε εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ζεκαίλεη ην όθεινο . Ο άλζξσπνο φκσο δελ ηθαλνπνηείηαη 

κε ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ,δειαδή ηε ζηηγκή ηεο ηειείσζεο ηεο θίλεζεο, αιιά 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηδίσμεο ηνπ ζθνπνχ. 

Οη νξέμεηο αλαινγνχλ κε ηηο θξνυδηθέο νξκέο. Οη νξκέο απνηεινχλ ηηο ζπλερείο 

θηλήζεηο ζηνλ αζπλείδεην ππξήλα. Έρνπλ φπσο θαη νη νξέμεηο έλα αληηθείκελν κία 

θαηεχζπλζε. θνπφο είλαη θαη ζην Freud ε ηθαλνπνίεζε ε πιήξσζε ηεο νξκήο.H 

πιήξσζε ηεο νξκήο απνηειεί θαη ζην Freud κηα ζπλερή δηαδηθαζία, θαζψο ε νξκή 

επαλαηίζεηαη ζπλερψο πξνο δηάθνξα αληηθείκελα, σο αλ ν ζθνπφο ηεο λα κελ είλαη ε 

νπζία ηεο, αιιά ε ίδηα ε επηδίσμε ηνπ θάζε ζθνπνχ. Οη νξκέο εληνπίδνληαη  θη απηέο 

ζε ζρέζε κε ην ζψκα αιιά φρη απφιπηα. Δληνπίδνληαη ζε έλαλ ζθνηεηλφ αθεξεκέλν 

ηφπν κεηαμχ βηνινγίαο θαη πνιηηηζκνχ. 
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ην Hobbes,ε επηδίσμε ελφο αληηθεηκέλνπ είλαη απνηέιεζκα πξναίξεζεο/ζηάζκηζεο
96

. 

Ζ ζηάζκηζε  απνηειεί ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα ππνινγίδεη ζχκθσλα κε ην 

φθεινο ηνπ ην αλ είλαη ζπκθέξνλ λα θηλεζεί πξνο έλα αληηθείκελν. ε απηφ ην βαζκφ 

ε  πξναίξεζε είλαη έιινγε. Ζ ζηάζκηζε απνηειεί επίζεο κηα  αιιεπάιιειε δηαδνρή 

νξέμεσλ, απνζηξνθώλ  ειπίδσλ θαη θόβσλ. 

Καη απνθαιείηαη πξναίξεζε (deliberation) επεηδή κε απηή ηίζεηαη ηέξκα ζηελ ειεπζεξία ( 

liberty) πνπ είρακε λα πξάμνπκε ή λα παξαιείςνπκε ηελ πξάμε  αλάινγα κε ηελ φξεμε ή ηελ 

απνζηξνθή καο.
97

 

Ο Hobbes ζρνιηάδεη ινηπφλ πσο είλαη ιάζνο λα ηαπηίδεηαη ε ζέιεζε κε ηελ  έιινγε 

πξάμε, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο πξναηξέζεσο, ε έιινγε ζέιεζε 

πξνέξρεηαη απφ κηα πξνεγνχκελε πξναίξεζε.« Ζ ζέιεζε επνκέλσο είλαη ε ηειεπηαία 

όξεμε ζηελ πξναίξεζε. » Ζ πξναίξεζε απνηειεί κηα ζπκηθή δηαδηθαζία 

δηακεζνιαβεκέλε απφ ην Λφγν , ε νπνία θαηαιήγεη ζε κηα ηειηθή  επηινγή, ζε κηα 

ζέιεζε πξνο πξαγκάησζε. 

Αληίζηνηρε ιεηηνπξγία κε απηή ηεο  ζηάζκηζεο ζα ιέγακε φηη βξίζθνπκε ζηελ 

ςπραλαιπηηθή αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηαζκίδεη , 

θαηά ην ζπκθέξνλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί , αλ κπνξεί, λα πξαγκαησζεί ην 

ελνξκεηηθφ πεξηερφκελν, ψζηε λα κελ νδεγεί ην άηνκν ζε ζθνδξή ζχγθξνπζε κε ην 

πεξηβάιινλ θαη άξα ζε απηνθαηαζηξνθή. 

Δπνκέλσο φπσο θαηά ην Freud ,ν άλζξσπνο δελ γλσξίδεη εζηθή πξηλ ην πνιηηηζκφ, 

έηζη θαη ζην Hobbes, θαιφ θαη θαθφ ππάξρεη κφλν ad hoc. Σν άηνκν ζηαζκίδεη θαη 

θαηαιήγεη ζην ηη είλαη σθέιηκν . 

Γελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ λα είλαη πιήξσο θαη απνιχησο ηέηνην, νχηε κπνξεί λα ζπλαρζεί 

θάπνηνο θνηλφο θαλφλαο γηα ην θαιφ θαη ην θαθφ απφ ηε θχζε ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ, 
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αιιά απφ ην πξφζσπν ηνπ αλζξψπνπ (φπνπ δελ ππάξρεη πνιηηεία) ή  (ζηελ πνιηηεία ) απφ ην 

πξφζσπν πνπ ηελ εθπξνζσπεί
98

. 

Όζν γηα ηελ απφιαπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά Hobbes, είλαη δχν ηχπσλ. Ζ 

αηζζεζηαθή αθνξά αθ ’ελφο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζεμνπαιηθή 

πξάμε ή θαηά ην Υνκπο « ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο». Αθεηέξνπ ε αηζζεζηαθή 

απφιαπζε πξνθχπηεη απφ φζα θάλεη ν άλζξσπνο κε θξνληίδα πξνο ηνλ εαπηφ « γηα λα 

ζπληεξήζεη ην άηνκν ηνπ ». Δίλαη θαλεξή ε αλαινγία κε ηε Libido ζηελ νπνία 

ζπγρσλεχνληαη κεηά ην 1914 ε αξρή ηεο επραξίζηεζεο θαη ηεο απηνζπληήξεζεο. 

 

Ο Ζνbbes ζεκεηψλεη πσο ε θίλεζε εκπνδίδεηαη ή εμαζζελεί, ην άηνκν αηζζάλεηαη ηνλ 

πφλν. Θα ιέγακε φηη ζηελ ςπραλάιπζε  πξφθεηηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δπζθνξία πνπ 

πξνθχπηεη ζην αζπλείδεην φηαλ ζπζζσξεχνληαη νη καηαησκέλεο ελνξκήζεηο.  Καη ζην 

Hobbes, ε αγάπε είλαη  επραξίζηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνην αληηθείκελν. Σν 

κίζνο είλαη ην αίζζεκα πνπ απεπζχλεηαη ζηε πεγή ηνπ πφλνπ (είλαη ν ιφγνο ηνπ ζην 

νηδηπφδεην ν γηνο κηζεί ηνλ παηέξα). Αλ ε απφθηεζε ελφο αληηθεηκέλνπ δπζαξεζηήζεη 

ην άηνκν, βηψλεηαη απέρζεηα, θαη έηζη ην άηνκν πνπ αλακέλεη πσο ζα ρξεηαζηεί λα 

ππνζηεί μαλά ηε δπζαξέζθεηα , ηφηε ην αίζζεκα πνπ βηψλεη είλαη ν θόβνο. Σν 

αίζζεκα ηνπ θφβνπ είλαη φπσο ζα θαλεί, έλα απφ ηνπ ππιψλεο ηεο ρνκπζηαλήο 

ζεσξίαο πεξί πνιηηείαο, φπσο θαη ζην Freud είλαη ζεκέιην ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

 5.4 Δπδαηκνλία θαη δπζηπρία ζηε ρνκπζηαλή αλζξσπνινγία  

 Αθνχ έρεη πξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ε επηζπκία, ν Hobbes 

εμεηάδεη ηνλ ηξφπν θαη ηηο επθαηξίεο πνπ απηή έρεη λα πξαγκαησζεί ζε κηα α-πνιηηηθή 

θνηλσλία ή αιιηψο ζηε θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ ρνκπηζηαλή θπζηθή θαηάζηαζε 

απνηειεί κηα λνεηηθή θαηαζθεπή ε νπνία επηρεηξεί κε α-ηζηνξηθνχο φξνπο λα 

απαληήζεη ζε έλα ηζηνξηθά ηηζέκελν πξφβιεκα  εκθχιηαο ζχγθξνπζεο. Έηζη μεθηλά 

ηελ θαηαζθεπή αθαηξψληαο απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο θαη δηαηεξψληαο κφλν 

άηνκα, θίλεζε κεζνδνινγηθά θαηεμνρήλ λεσηεξηθή. 
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 Όπσο αλαθέξακε ήδε, ν Hobbes  κειεηά ηελ αλζξσπφηεηα κέζα απφ ην άηνκν, ππφ 

ηελ παξαδνρή φηη φια ηα άηνκα είλαη φκνηα κεηαμχ ηνπο. πλεπψο φινη νη άλζξσπνη 

είλαη ίζνη ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ κνηξάδνληαη. Αθφκα θαη σο πξνο ηε ζσκαηηθή δχλακε, 

δελ ηίζεηαη δήηεκα αληζφηεηαο θαζψο κπνξεί ν ζρεηηθά αζζελέζηεξνο λα βξεη 

ηξφπνπο λα ληθήζεη ην δπλαηφηεξν , φπσο κεραλνξξαθίεο ή ζπλαζπηζκφ κε άιινπο. 

Χο πξνο ην πλεχκα, νη άλζξσπνη ζπάληα θαηέρνπλ ηελ επηζηήκε , φκσο φινη ληψζνπλ 

αξθεηά έμππλνη αθνχ, νη άλζξσπνη έρνπλ ηε θπζηθή ηάζε λα ληψζνπλ φηη ιίγνη είλαη 

ηφζν  πνιχ ζνθνί φζν απηνί. πλεπψο, θαη εδψ εθθηλνχλ ,ηξφπνλ ηηλά, απφ έλα 

θαζεζηψο ηζφηεηαο. Έηζη, νη άλζξσπνη μεθηλνχλ κε ηζόηεηα σο πξνο ηελ ειπίδα λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Όηαλ ,ινηπφλ, ην επηζπκεηφ αληηθείκελν είλαη θνηλφ, νη 

άλζξσπνη ερζξεχνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ θαη επηζπκνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ή λα 

ππνηάμνπλ ηνλ αληίπαιν. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πφιεκν ηνπ θάζε αλζξψπνπ ελαληίνλ ηνπ  θάζε αλζξψπνπ. Γηαηί ν 

ΠΟΛΔΜΟ  δελ ζπλίζηαηαη κφλν ζηε κάρε, νχηε ζηελ πξάμε ηεο ζχγθξνπζεο, αιιά θαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ε ζέιεζε γηα ηε ζχγθξνπζε είλαη επαξθψο γλσζηή.
99

 

Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη ε πιένλ αλακελφκελε, θαζψο ε βία θαη  ε αχμεζε ηεο 

θπξηαξρίαο (domination)  είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα πξνζηαηεπηεί θαλείο απφ ηνλ 

θίλδπλν ηνπ αθαληζκνχ. Δίλαη θαλεξφ πσο δελ ππάξρνπλ εδψ θξίζεηο δίθαηνπ θαη 

άδηθνπ, νχηε θαη κπνξεί λα αλαπηπρζεί εδψ θακία κνξθή θνηλσλίαο. 

H παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη απηή πνπ ν Freud πεξηγξάθεη 

ηφζν ζην Η Δπζθνξία κέζα ζηνλ Πνιηηηζκό , φζν θαη ζην Τνηέκ θαη Τακπνύ, μαλά 

δειψλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπ πσο ν άλζξσπνο είλαη ιύθνο γηα ηνλ άλζξσπν( Ζ 

Γπζθνξία κέζα ζηνλ Πνιηηηζκφ). Όινη νη άλδξεο ηηο θπιήο ζέινπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο νξκέο ηνπο, φκσο δελ κπνξνχλ γηαηί ν παηέξαο έρεη επηβιεζεί θαη θπξηαξρεί, 

θξαηψληαο ηνπο ζην θαζεζηψο ηνπ θφβνπ ηνπ ζαλάηνπ. Σν ζπγθξνπζηαθφ θιίκα είλαη 

έθδειν. Ζ ζπζπείξσζε ησλ αδεξθψλ γηα λα θαηαζπαξάμνπλ ηνλ παηέξα ,δειψλεη 

αθξηβψο απηή ηελ θίλεζε αληεπίζεζεο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ. 

Ο Hobbes ζπλερίδεη: 

Καλείο καο  φκσο δελ θαηεγνξεί ηελ αλζξψπηλε θχζε απηή θαζ’ εαπηή. Οη επηζπκίεο θαη ηα 

άιια αλζξψπηλα πάζε δελ απνηεινχλ απηά θαζ’ απηά ακαξηήκαηα. Οχηε πεξηζζφηεξν θαη νη 
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πξάμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά, φζν νη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ έλα λφκν λα ηηο 

απαγνξεχεη, πξάγκα πνπ δελ κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ αλ δελ γίλνπλ πξψηα νη λφκνη. Καη 

θαλείο λφκνο δελ κπνξεί λα γίλεη αλ νη άλζξσπνη δελ ζπκθσλήζνπλ γηα ην πξφζσπν πνπ ζα 

ηνπο θάλεη.
100

 

ην παξαπάλσ απφζπαζκα ν Hobbes αμηψλεη αθ’ ελφο φηη ππάξρεη έμνδνο απφ ηε 

θπζηθή θαηάζηαζε. Μπνξεί λα ππάξμεη κία αλζξψπηλε ζπζρέηηζε φπνπ ζα ππάξμεη 

δηθαηνζχλε θαη εηξήλε, ε νπνία νξίδεηαη αξλεηηθά, σο ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ  

ππάξρεη πφιεκνο. Ζ έμνδνο απφ ηνλ πφιεκν πξνυπνζέηεη κηα δύλακε ηθαλή λα 

επηβιεζεί ζε όινπο. 

Μνινλφηη δελ ππήξμε θακία επνρή φπνπ νη κεκνλσκέλνη άλζξσπνη βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε 

πνιέκνπ ηνπ ελφο ελαληίνλ ηνπ άιινπ, σζηφζν, ζε φιεο ηηο επνρέο νη βαζηιηάδεο θαη ηα 

πξφζσπα κε θπξίαξρε εμνπζία βξίζθνληαλ ζπλέρεηα ,εμαηηίαο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο ζε 

δηαξθή αληηδηθία(…). Δπεηδή φκσο κε ηνλ ηξφπν απηφ νη βαζηιηάδεο πξνζηαηεχνπλ ηηο 

παξαγσγηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεθφσλ ηνπο, δελ ζπλεπάγεηαη απφ απηφ εθείλε ε 

αζιηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηελ ειεπζεξία ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ.
101

 

Ο Ζνbbes πξνβαίλεη ινηπφλ ζηελ θξίζε φηη ν άλζξσπνο φρη κφλν κπνξεί, αιιά θαη 

πξέπεη λα ππεξβεί ηελ θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ αζιηφηεηα ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

εμεγείηαη σο ε απνπζία αίζζεζεο δηθαηνζχλεο θαη θηήζεο, θαηνρήο (Dominion),αιιά 

θαη θάζε κνξθήο αλζξψπηλεο πξνφδνπ .
102

  Ο Hobbes επαλεηζάγεη έηζη ηνπο φξνπο 

ηεο θνηλσλίαο , απφ ηε νπνία είρε ζηελ αξρή αθαηξέζεη θαη ηε ζέηεη ζαλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν άλζξσπνο εηζάγεηαη  κε ηελ έμνδν ηνπ απφ ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε. 

O ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο κπνξεί λα ππεξβεί ηε θπζηθή θαηάζηαζε έγθεηηαη 

εμ ‘ίζνπ ζηα πάζε θαη ην Λφγν 

 Σα πάζε πνπ πξνδηαζέηνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ εηξήλε είλαη ο θωβος ηοσ ζαλάηοσ, ε 

επηζπκία ησλ πξαγκάησλ εθείλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα άλεηε δσή  θαη ε ειπίδα φηη ζα ηα 

απνθηήζνπλ κε ηελ εξγαζία ηνπο. Καη ν Λφγνο ππνδεηθλχεη πξφζθνξνπο φξνπο εηρήλες ζηε 
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βάζε ησλ νπνίσλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ  λα ζπκθσλήζνπλ. Οη φξνη απηνί νλνκάδνληαη 

θπζηθνί λφκνη.
103

 

 

5.5 Οη ρνκπζηαλνί θπζηθνί λφκνη θαη ην ε ζχζηαζε πνιηηείαο 

ΦΤΗΚΟ ΝΟΜΟ (Lex Naturalis ) είλαη κηα αξρή ή έλαο γεληθως θαλωλας πνπ 

απνθαιχπηεη ν Λφγνο θαη δηα ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη έλαο άλζξσπνο λα πξάμεη εθείλν πνπ 

είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηε δσή ηνπ ή λα ζηεξεζεί ηα κέζα γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο. Σνπ 

απαγνξεχεη επίζεο λα παξαιείςεη εθείλν ην νπνίν λνκίδεη φηη ηε δηαζθαιίδεη θαιχηεξα.
104

 

Με ηε ρξήζε ηνπ φξνπ λφκνο o Hobbes επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη θάηη δηαθνξεηηθφ  

απφ ηελ έλλνηα ηνπ θπζηθνχ δηθαηψκαηνο · ν άλζξσπνο δειαδή δελ έρεη απιά ηελ 

ειεπζεξία λα πξάμεη  ζχκθσλα κε ην αηνκηθφ ηνπ φθεινο  αιιά είλαη δεζκεπκέλνο 

απφ ην Λφγν λα ην θάλεη. ηε θπζηθή θαηάζηαζε ην πξάηηεηλ είλαη δηακεζνιαβεκέλν 

απφ ην Λφγν, ν νπνίνο ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πάζνπο, φκσο θαηά ηελ έμνδν απφ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ζην πέξαζκα ζηελ 

πνιηηηθή, ν Λφγνο θπξηαξρεί επί ησλ παζψλ, κε ηνπο θπζηθνχο  λφκνπο λα απνηεινχλ  

ηνπο γλψκνλεο ηνπ έιινγνπ πξάηηεηλ. Απηή ε κεηαβνιή ζην ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απνηειεί πξψηκε απνηχπσζε ηνπ λεσηεξηθνχ αηηήκαηνο γηα κηα 

έιινγε θνηλσλία γεληθψλ αξρψλ  , απαιιαγκέλε απφ ηηο εκπαζείο δπλάκεηο πνπ 

θηλνχλ ηνλ άλζξσπν θαηά ην ζενθξαηηθφ παξειζφλ. 

 Δίλαη αξρή ή γεληθφο θαλφλαο ηνπ Λφγνπ φηη θάζε άλζξσπνο νθείιεη λα επηδηώθεη ηελ εηξήλε 

ζην κέηξν πνπ έρεη ηελ ειπίδα λα ηελ απνθηήζεη, θαη όηαλ δελ κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη λα έρεη 

ηε δπλαηόηεηα λα επηδηώθεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί όια ηα κέζα γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πνιέκνπ
105

 

Απφ ην ζεκειηψδε θπζηθφ λφκν πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ λφκνπο ππφ ηελ ίδηα αξρή. 

Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν δεχηεξνο θπζηθφο λφκνο :Να παξαηηείηαη  θαλείο απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ζε φια ηα πξάγκαηα θαη λα επραξηζηείηαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπ 

ειεπζεξία απέλαληη ζηνπο άιινπο. Έηζη, θάλνληαο φινη ην ίδην, θαζέλαο ζα κπνξεί 

αλεκπφδηζηνο λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηνπ ζηελ θξνληίδα ηνπ εαπηνχ ηνπ .Οη θπζηθνί 
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λφκνη είλαη αηώληνη θαη αλαιινίσηνη, ε πξαγκάησζε ηνπο φκσο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ 

επηζπκία λα δεζκεπζεί θαλείο ζε απηνχο. 

Απηφο πνπ έρνληαο επαξθείο εγγπήζεηο φηη νη άιινη πξφθεηηαη λα ηεξήζνπλ  ηνπο ίδηνπο 

λφκνπο απέλαληη ηνπ, δελ ηνπο ηεξεί ν ίδηνο, δελ επηδηψθεη  ηελ εηξήλε αιιά ηνλ πφιεκν , θαη 

ζπλεπψο ηε θπζηθή ηνπ θαηαζηξνθή δηα ηεο βίαο.
106

 

Αλ θάπνηνο πνπ ελψ ,αθνινπζψληαο ην θπζηθφ λφκν, έρεη εγθαηαιείςεη  ην θπζηθφ 

ηνπ δηθαίσκα, άξεη απηή ηνπ ηε ζηάζε ,  ηφηε πξάηηεη αδίθεκα. Ζ αδηθία εδψ νξίδεηαη 

σο ινγηθφ αηφπεκα αθνχ αληηηίζεηαη ζην Λφγν. 

Ζ αδηθία είλαη ζηηο δηακάρεο ηεο θνηλσλίαο θάπσο φκνην κε εθείλν πνπ ζηηο δηελέμεηο ησλ 

ινγίσλ απνθαιείηαη άηνπν.
107

 

Ζ δηθαηνζχλε ζπλεπψο, δειαδή ε ηήξεζε ησλ ζπκβάζεσλ , είλαη θαλφλαο ηνπ Λφγνπ, κε ηνλ 

νπνίν απαγνξεχεηαη λα θάλνπκε νηηδήπνηε είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηνλ εαπηφ καο θαη 

απνηειεί επνκέλσο θπζηθφ λφκν.
108

 

Αλ θαη ν Λφγνο εκθαλίδεηαη ζηνπο πξψηνπο απηνχο νξηζκνχο σο εηδνπνηφ ζηνηρείν 

ηνπ λφκνπ απφ ην δηθαίσκα, ππάξρεη επίζεο ,θάηη  ην εγγελέο , έλα πάζνο ην νπνίν 

νδεγεί ηνλ άλζξσπν λα δεζκεπηεί ζην λφκν θαη απηφ είλαη ν θφβνο. Όπσο θαη ζην 

Freud, έηζη θαη ζην Hobbes o θφβνο γηα ηελ θηελσδία  θαη ε αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη 

πξνζηαζία γελλά ηνλ πνιηηηζκφ. Ο Μεηαμφπνπινο ζρνιηάδεη: 

 

 Γελ πξνθαιεί επνκέλσο έθπιεμε ην γεγνλφο φηη, ζην  Ο πνιηηηζκόο πεγή δπζηπρίαο, ν Freud 

επηθαιείηαη ην  Hobbes  - θαη ην bellum omnium contra omnes – σο πεγή έκπλεπζεο ηεο 

δηθήο ηνπ  θηινζνθίαο ηνπ πνιηηηζκνχ.
109

 

 

 Ο θφβνο γηα ην ζάλαην θαη ε αλάγθε γηα αζθάιεηα νδεγνχλ ηα άηνκα λα 

παξαηηνχληαη απφ ηηο ειεπζεξίεο ηνπο, λα κεηαβηβάδνπλ ακνηβαία  ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο ράξε ηεο εηξήλεο , «γηαηί ηίπνηα δελ αζεηείηαη επθνιφηεξα απφ ην ιφγν ηνπ 

αλζξψπνπ» 
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 Ζ ακνηβαία κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο είλαη εθείλν πνπ νη άλζξσπνη απνθαινχλ 

ΤΜΒΟΛΑΗΟ.
110

 

ηελ θπζηθή θαηάζηαζε , ην  ζπκβφιαην ζπλάπηεηαη  δηαηεξείηαη βαζηζκέλν ζηε 

εκπηζηνζχλε πνπ ληψζνπλ  ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο. Σν ζπκβφιαην απνθαιείηαη ηφηε 

ζύκθσλν ή ζύκβαζε. Έηζη φκσο ε παξακηθξή  ακθηβνιία δηαξξεγλχεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη άξα ην ζπκβφιαην. Μπξνζηά ζε απηή ηελ αδπλακία, ν Hobbes 

εηζάγεη ηελ αλάγθε ζχζηαζεο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο. 

…[Ζ νπζία ηεο πνιηηείαο] είλαη (γηα λα ηελ νξίζνπκε) έλα πξόζσπν ζηηο πξάμεηο ηνπ νπνίνπ  

έλα κεγάιν πιήζνο αηόκσλ, κε ηηο ακνηβαίεο ζπκβάζεηο ηνπ ελόο κε ηνλ άιιν, έρνπλ γίλεη, ην 

θαζέλα , απηνπξγνί κε ζθνπό λα  κπνξεί απηό λα ρξεζηκνπνηεί ηε δύλακε θαη ηα κέζα όισλ 

ηνπο θαηά ηξόπν πνπ ζα ζεσξήζεη  πξόζθνξν γηα ηελ εηξήλε θαη γηα ηελ θνηλή αζθάιεηά 

ηνπο.
111

 

Τπφ ην θξάηνο ηνπ θφβνπ γηα ην ζάλαην θαη ηελ αλάγθε λα δηαζθαιηζηεί θάζε 

ζχκβαζε, νη άλζξσπνη ζπκθσλνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηεο θπζηθήο 

θαηάζηαζεο ζε  έλα  ηξίην, κε κεηέρνλ ηνπ ζπκβνιαίνπ πξφζσπν, ηνλ θπξίαξρν. 

Κάζε άλζξσπνο, ν νπνίνο θαιείηαη πηα ππήθννο  εθρσξψληαο  ην δηθαίσκα ηεο 

απηνθπβέξλεζεο   ζηελ θπξίαξρε εμνπζία , νπζηαζηηθά αθαηξεί απφ απηφ κε ηνλ 

πιένλ δεζκεπηηθφ ηξφπν. Ο θπξίαξρνο απνδίδεη δηθαηνζχλε φηαλ θάπνηνο επηρεηξεί λα 

ζπάζεη ηελ θάζε ζχκβαζε πνπ απνηειεί πιένλ θνηλσληθό ζπκβόιαην. Έηζη ν 

άλζξσπνο βγαίλεη απφ ηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη εηζέξρεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πνιηηείαο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε γέλεζε ηνπ κεγάινπ απηνχ ΛΔΒΗΑΘΑΝ ή κάιινλ γηα εθείλν ην ζλεηφ Θεφ, 

ζηνλ νπνίν νθείινπκε κεηά ηνλ αζάλαην Θεφ, ηελ εηξήλε θαη ηελ πξνζηαζία καο
112

 

 

 

Αο ζπλνςίζνπκε ινηπφλ ηα ζπκπεξάζκαηα καο απφ ηελ παξαπάλσ 

αληηπαξαβνιή. Έξεηζκα ζηηο δχν ζεσξίεο είλαη ε αλάιπζε ηεο δηηηήο θχζεο 

ηνπ ππνθεηκέλνπ σο εκπαζνχο θαη έιινγεο, κε ηε αλάιπζε φκσο λα νιηζζαίλεη 
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ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αλζξψπνπ σο  πξσηίζησο βηνινγηθνχ φληνο, σο θνξέα 

παζψλ. Έηζη, ε πιήξσζε ησλ παζψλ
113

 ηίζεηαη σο αδηακθηζβήηεηε 

αλαγθαηφηεηα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο, ν 

άλζξσπνο θαηαζηξέθεη φπνην εκπφδην θαη αληαγσλίδεηαη ηνπο νκνίνπο ηνπ. Ζ 

θπζηθή θαηάζηαζε απνηειεί ,ινηπφλ, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, θαηάζηαζε 

αβεβαηφηεηαο, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ.  Μπξνζηά ζην 

θφβν, ν άλζξσπνο αλαγθάδεηαη λα  ζπζπεηξψζεη ηε δχλακε ηνπ κε ηνπο άιινπο 

γηα λα πξνζηαηεπζεί. πγθξνηεί έηζη , πνιηηηθή θνηλσλία ,θαηά Hobbes, ή  

πνιηηηζκφ ,θαηά Freud. Πξνυπφζεζε είλαη ε δηακεζνιάβεζε ησλ παζψλ (ή 

ελνξκήζεσλ) απφ ην Λφγν. Ο Λφγνο ελλνείηαη σο ν ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 

πνπ εμππεξεηεί ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Ο αλζξψπηλνο εγσηζκφο πξέπεη λα 

ραιηλαγσγεζεί. Γελ ππάξρεη άιινο δξφκνο πέξα απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ 

εγσηζηηθνχ δψνπ ζε πνιηηηθφ.  

 ηελ νκνηφηεηα ηνπ θξνυδηθνχ επηρεηξήκαηνο κε ην ρνκπζηαλφ , βιέπνπκε 

αθελφο ηελ θαζαξά θηιειεχζεξε ζθέςε ηνπ Φξφπλη ε νπνία δηαηεξεί ην 

αίηεκα θπξηαξρίαο ηνπ ιφγνπ επί ησλ παζψλ. Ζ πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο 

θαηάζηαζεο σο bellum omnium contra omnes απνηειεί ηελ ζεσξεηηθή απνηχπσζε 

έηζη λα ππνζέζνπκε πσο ε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπν επηρεηξήκαηνο απφ 

ην Freud απνηειεί έθθαλζε ηεο θαηάξξεπζεο  ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θξνυδηθψλ έξγσλ πνπ αλαπηχζζνπλ ην πξφβιεκα ηεο 

θχζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ην κέιινλ ηνπ πνιηηηζκνχ γξάθνληαη ζην κεζνπφιεκν  θαη 

κεηαθέξνπλ απφιπηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνη νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα 

ζηνραζηνχλ ηα ζπληξίκκηα ησλ θνηλσληψλ ηνπο. Ο Hobsbawm ζρνιηάδεη : 

Σν αλζξψπηλν γέλνο επέδεζε. Παξ' φια απηά, ην κεγάιν νηθνδφκεκα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ 

δέθαηνπ έλαηνπ αηψλα ζσξηάζηεθε ζηηο θιφγεο ηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαζψο νη ππιψλεο 

ηνπ θαηέξξεπζαλ. Υσξίο απηφ ην γεγνλφο δελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ην χληνκν 

Δηθνζηφ Αηψλα: εκαδεχηεθε απφ πνιέκνπο. Οη άλζξσπνη ηνλ έδεζαλ θαη ηνλ ζθέθηεθαλ 

ζαλ παγθφζκην πφιεκν αθφκα θη φηαλ ηα φπια ζίγεζαλ θαη νη βφκβεο ζηακάηεζαλ λα 

πέθηνπλ. Ζ ηζηνξία ηνπ, θαη ηδηαίηεξα ε ηζηνξία ησλ πξψησλ ηνπ ρξφλσλ θαηάξξεπζεο θαη 

θαηαζηξνθήο, πξέπεη λα αξρίζεη κε απηφλ ηνλ παγθφζκην πφιεκν πνπ δηήξθεζε ηξηάληα έλα 
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ρξφληα. Γηα εθείλνπο πνπ κεγάισζαλ πξηλ ην 1914, ε αληίζεζε ήηαλ ηφζν δξακαηηθή ψζηε 

πνιινί απφ απηνχο -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο γεληάο ησλ γνλέσλ κνπ ή ελ πάζε 

πεξηπηψζεη ησλ Κεληξνεπξσπαίσλ- αξλήζεθαλ λα δνπλ θάζε ζπλέρεηα κε ην παξειζφλ. 

«Δηξήλε» γη' απηνχο ζήκαηλε «πξηλ ην 1914», δηφηη κεηά ζπλέβεζαλ πξάγκαηα πνπ δελ άμηδαλ 

λα απνθαινχληαη κε ην φλνκα απηφ. 

 Ο θφζκνο ησλ αμηψλ θαη ηνπ Πλεχκαηνο είλαη παξειζφλ, ε  ζπλεηδεηνπνίεζε  ηεο 

απνηπρίαο πξαγκάησζεο ηνπο ην παξφλ, θαη ην Άνπζβηηο ην κέιινλ ηνπ αζηηθνχ 

θφζκνπ. Όπσο δηαηχπσζε ε θξνυδηθή αλζξσπνινγία ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

ρνκπζηαλή, ν άλζξσπνο ( ν νπνίνο  είλαη  θαηά ηε δηθή  καο θξίζε, ηζηνξηθά 

πξνζδηνξηζκέλνο) έρεη πξάγκαηη γίλεη ιχθνο γηα ην άιιν άλζξσπν. Έηζη αλ θαη ν 

Freud δηαηεξεί αλνηρηή ηελ πηζαλφηεηα γηα ηνλ άλζξσπν ηνπ Λφγνπ, ε ζχγρξνλε ηνπ 

ηζηνξηθή εκπεηξία αιιά θαη ηα εξγαιεία κε ηελ νπνία ηελ απνηππψλεη ζεσξεηηθά  ηνλ 

θάλνπλ λα πηνζεηεί έλα ρνκπζηαλνχ ηχπνπ επηρείξεκα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ, φπνπ ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ππάξμεη παξά σο θαηεμνπζηαζκέλνο απφ 

κηα δχλακε πνπ ζα ηνπ επηβάιιεη ηηο επηηαγέο ηνπ ίδηνπ ηνπ Λφγνπ. Ζ θνηλσλία ησλ 

ρεηξαθεηεκέλσλ θαη απηφλνκσλ ππνθεηκέλσλ απνηειεί έλα αίηεκα πνπ ν Freud 

κπνξεί λα εληνπίζεη κφλν ζε έλαλ ηφπν έμσ απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, ζηε 

κπζνινγία ησλ νπξάλησλ δπλάκεσλ ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ (Ζ δπζθνξία κέζα 

ζηνλ πνιηηηζκφ). 
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                                      σκπεράζκαηα 

Υπνπηεύνκαη όηη ε πεξηθξόλεζε ηνπ Φξόπλη γηα ηνπο αλζξώπνπο δελ είλαη  παξά ε 

έθθξαζε κηαο ηέηνηαο απειπηζκέλεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ε κόλε έθθξαζε 

ειπίδαο πνπ καο επηηξέπεηαη αθόκε. 

Theodor Adorno,  

Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalysis
114

 

 

 

 

Σν ηειεπηαίν απηφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο, 

ζέηνπκε ππφ κηα θξηηηθή καηηά ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

νθείινπκε λα ηεο αλαγλσξίζνπκε, ελψ ζην δεχηεξν επηρεηξνχκε λα πεξηγξάςνπκε 

ζπκπεξαζκαηηθά ην βαζηθφ ζρήκα ην νπνίν εληνπίδνπκε  σο νπζησδέζηεξν ηνπ 

ςπραλαιπηηθνχ ιφγνπ. 

                                                           
114

 Όπωσ παρατίκεται από το Μartin  Jay   ςτο  θ Διαλεκτικι Φανταςία, ςελ 105 
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Με κηα αλαζηνραζηηθή καηηά ζηελ ίδηα ηελ εξγαζία πνπ εθπνλήζακε, εληνπίδνπκε 

νξηζκέλεο κεζνδνινγηθέο αδπλακίεο, απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη θαη ε ηειηθή καηηά καο 

επί ηεο ςπραλάιπζεο. Απνδίδνπκε  ηνπο αδπλακίεο απηέο ζηελ έιιεηςε επειημίαο  

εληφο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ελφο εμακήλνπ , ε νπνία νθείιεηαη ζε έλα βαζκφ ζην 

απεηξία πνπ βαξαίλεη έλα πξψηκν  θαη πφλεκα φπσο απηφ κηαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Καηαζέηνπκε ηηο αδπλακίεο απηέο σο πξνβιεκαηηζκνχο πξνο βειηίσζε ηεο έξεπλαο 

καο, αιιά θαη θαζψο δε ζα ζέιακε λα ππνηηκήζνπκε ηελ ίδηα ηε ζεκαηηθή ηελ νπνία 

πξαγκαηεπφκαζηε. 

 Ζ ηζηνξηθή κειέηε ζηελ νπνία πξνβήθακε ήηαλ κάιινλ πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε 

ηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε γεγνλφησλ ηεο πεξηφδνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη 

κηα ελδειερήο παξνπζίαζε ηφζν ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ φζν θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ζεσξίαο ηελ νπνία ε ςπραλάιπζε πξνυπνζέηεη . Δπηπιένλ νθείινπκε λα αλαθέξνπκε 

πσο ππάξρνπλ πνιινί αθφκα ζηνραζηέο κε ηνπο νπνίνπο ε θξνυδηθή ζθέςε κπνξεί λα 

ζπλδεζεί θαη φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο , αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε θαη 

ηελ εξκελεία ηεο ςπραλάιπζεο. Έρνληαο γλψζε ησλ παξαπάλσ, επηρεηξνχκε λα 

θαηαγξάςνπκε ηελ βαζηθή πξνβιεκαηηθή ηεο ςπραλάιπζεο φπσο απηή μεδηπιψζεθε 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

 

Ζ Φξνυδηθή ζεσξία γηα ην αζπλείδεην ζπγθξνηεί έλα ππνθείκελν ην νπνίν δελ είλαη 

απηφλνκν,  ην νπνίν βξίζθεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ δπζθνξία θαη φρη επηπρία. 

Απηφ ην ππνθείκελν ηίζεηαη σο αληζηνξηθφ , ε ζεσξία πνπ ην δηακνξθψλεη φκσο είλαη 

πξνζδηνξηζκέλε απφ ηελ επνρή ηεο. Ζ θξηηηθή ηνπ Φξφπλη ζηνλ πνιηηηζκφ  ηεο 

επνρήο είλαη ε παξαδνρή ηεο έθπησζεο ηνπ. Σν χζηεξν έξγν ηνπ Φξφπλη είλαη ε 

θαηαγξαθή ηεο καηαίσζεο  ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, φπσο ην ίδην ηνπ ην ππνθείκελν ηελ 

πξνζιακβάλεη. Ζ ςπραλάιπζε ζην ζχλνιν ηεο είλαη ε αθήγεζε πνπ ζπκππθλψλεη  

ηεο αθεγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο επνρήο, αθεγήζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα ζεσξεία 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, αθξηβψο ζηα ζεκεία πνπ απηέο δηαζηαπξψλνληαη :  ηε καηαίσζε, 

ηελ θαηαπίεζε ,  ηε δπζθνξία κέζα ζηνλ πνιηηηζκφ. 

Ζ θξνυδηθή αλάιπζε είλαη απνθαζηζηηθή δηείζδπζε ζηελ ηξαπκαηηζκέλε ςπρή. Παίξλεη ην 

ηξαχκα ηφζν ζηα ζνβαξά, πνπ δελ πξνζθέξεη ηίπνηα άκεζν. Αλ ν Φξφπλη αλαθέξεη ην 
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ρεηξνχξγν σο αλάινγν ηνπ αλαιπηή, είλαη επεηδή θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ ππφζρεηαη φηη ηα 

εζσηεξηθά ηξαχκαηα κπνξνχλ λα εμαιείθνπλ κε έλα ρακφγειν. Ζ ςπρηθή ρεηξνπξγηθή δελ 

είλαη απάλζξσπε, είλαη αληίζεηα κηα ζσζηή εθηίκεζε ησλ βιαβψλ πνπ επέθεξε ε 

αλζξσπφηεηα
115

 

  Ζ πεξηγξαθή ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ ςπραλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη έηζη ζπλήζσο σο 

ζθνηεηλή, φρη κφλν εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

αιιά θπξίσο ηεο αλζξσπνινγίαο  πνπ  ε ςπραλάιπζε ζπγθξνηεί (ε νπνία, φπσο 

πεξηγξάςακε, κε ηε ζεηξά ηεο πξνθχπηεη απφ ηζηνξηθέο δηαδηθαζίεο) .Κη φκσο ην 

αίηεκα ηνπ Φξφπλη παξακέλεη δηαθσηηζηηθφ. Σν ππνθείκελν  νθείιεη λα ελδπλακψζεη  

ην Λφγν, λα απηνλνκεζεί θαη λα αλαπηχμεη ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο ψζηε λα 

απεγθισβηζηεί απφ ηηο αζπλείδεηεο νξκηθέο δπλάκεηο. Ζ ςπραλάιπζε 

απηνπαξνπζηάδεηαη ζαλ ηε  ζεξαπεία ηεο ςπρήο, πνπ ζα αλαζχξεη απφ ην ζθνηάδη ζην 

θσο ,απφ ηελ απψζεζε ζηελ παξαδνρή , έζησ θαη αιινησκέλα ηα ςπρηθά 

πεξηερφκελα. Μέζσ ηεο ελδνζθφπεζεο ην ππνθείκελν εληνπίδεη ηελ θαηαπίεζε θαη 

επηρεηξεί λα ηε δηαρεηξηζηεί. O Μαξθήο, αλαθεξφκελνο ζηηο θηιειεχζεξεο ζεσξίεο 

ησλ παζψλ ζηηο νπνίεο θαηαηάζζεη ην Freud, ζρνιηάδεη πσο γηα απηέο «Ο δηάινγνο 

πεξί ζπκθεξφλησλ είλαη ην ζεξαπεπηηθφ κέζν γηα φια ηα δεηλά ηνπ θφζκνπ »116
 

Παξά ηαχηα ε ςπραλάιπζε αδπλαηεί λα πεξηγξάςεη επαξθψο ην πέξαζκα ζην 

νξζνινγηθφ ππνθείκελν. Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ ςπρηζκνχ θαη ε ςπραλαιπηηθή 

πξαθηηθή κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα πεξηνξηζκέλε θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ, 

φπσο απηά εγγξάθνληαη ζηελ αηνκηθή ςπρή, φρη φκσο θαη κηα αληηκεηψπηζε ηνπο, 

αθνχ  ε ςπραλαιπηηθή αλζξσπνινγία δελ δίλεη θαλέλα ζεκείν, θακία επαξθψο 

αλεπηπγκέλε έλλνηα απφ ηελ νπνία ην ππνθείκελν κπνξεί λα επαλαλνεκαηνδνηεζεί 

ζεηηθά. Σν αίηεκα ηνπ Λφγνπ ζηέθεη αθεξεκέλν, θαζψο ε ςπραλάιπζε αηηείηαη  ην 

Eγψ λα έξζεη ζηε ζέζε ηνπ   Απηφ (Wo es war , soll ich werden ), ρσξίο φκσο απηή λα 

έρεη ζπγθξνηήζεη εξγαιεία κε ηα νπνία λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα αλαζπγθξφηεζε 

ηνπ Δγψ, ηνπ Λφγνπ. Έηζη ε δπλακηθή ζπκβνιή ηεο ςπραλάιπζεο θηάλεη ζην ζεκείν 

πνπ έρεη απεθδχζεη ηνλ αζηηθφ πνιηηηζκφ απφ ηελ κεγαινπξέπεηα ηνπ θαη έρεη δείμεη 

ζε ςπρηθφ επίπεδν ηα φξηα ηνπ κέζα απφ ηηο ίδηεο ηηο αθεγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, 

ρσξίο φκσο απηφ λα ηαπηίδεηαη κε κηα θαζνιηθή καηαίσζε ηνπ. Ζ θξνπδηθή 

ςπραλάιπζε  φκσο είλαη, θαηά ηελ θξίζε καο, απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα 

                                                           
 
116

  Περί των πακϊν τθσ ψυχισ,  ςελ.153 
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αδηέμνδε . Ζ αλεχξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ αλάπηπμεο ηεο έιινγεο , απηφλνκεο 

ζπλείδεζεο είλαη εθηθηέο κφλν ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλνη ηζηνξηθνί θαη θνηλσληθνί φξνη ηεο ρεηξαθέηεζεο. Αλ παξαδερζνχκε 

πσο ε ςπραλάιπζε απνηειεί κηα  θαηάδπζε ζην ππνθείκελν ηνπ θαηξνχ ηεο, 

νδεγνχκαζηε απφ εθεί ζηελ παξαδνρή φηη φζν απηή ε πεξηγξαθή δελ είλαη ζπλεηδεηή 

σο ηέηνηα, αιιά είλαη ηζηνξηθά αθεξεκέλε θαη ζπλεπψο ηα κέζα απειεπζέξσζεο ελφο 

ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνπ ππνθεηκέλνπ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ. Σα θνηλσληθά 

πεξηερφκελα εληνπίδνληαη ζηελ αηνκηθή ςπρή  ζε θηγνχξεο ηεο νηθνγέλεηαο 

,αλαπαξαζηάζεηο θαη ςπρηθέο δνκέο ,ηηζέκελα σο πξνππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ε αηνκηθή 

ζεξαπεία θαιείηαη λα δηαρεηξεζηεί ζπλερψο , αιιά δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί   

άκεζα σο ηέηνηα, νχηε ζηελ νιφηεηά ηνπο. Έηζη ε  απφπεηξα ηνπ χζηεξνπ θξνυδηθνχ 

λα αληαπεμέιζεη ζε ηζηνξηθά  θαη θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο ν πφιεκνο θαη ην κέιινλ 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαηαιήγνπλ ζην κχζν θαη ηελ απνξία. 

Ο πνιηηηζκφο, ν νπνίνο  εκθαλίδεηαη αθεξεκέλα ζην Freud σο  κνλφδξνκνο, είλαη γηα 

εκάο έλαο ηζηνξηθά ζπγθεθξηκέλνο πνιηηηζκφο, κηα θνηλσλία πνπ αλαπαξάγεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη κέζσ απηψλ θαζνξίδνληαη θαη ηελ θαζνξίδνπλ ηα 

ππνθείκελα ηεο. Απηφο είλαη ν δηθφο καο κνλφδξνκνο πνπ δε κπνξνχκε παξά λα 

πεξπαηήζνπκε, φρη  κε  καηαίσζε θαη  παξάδνζε ζηνλ αλνξζνινγηζκφ, αιιά  κε ηελ 

θνπηψδε  θξηηηθή γηα ηελ πξαγκάησζε  ησλ θαηαζηαηηθψλ αμηψλ  ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ, ηηο νπνίεο ζπλερψο ζπλαληνχκε ζηξεβισκέλεο , γηα έλα πξαγκαηηθά 

ειεχζεξν ,απηφλνκν, απηνζπλείδεην ππνθείκελν. 
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