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Δηζαγφγή 

 «ηελ αξρή είλαη κφλν θεπγαιέεο εληππψζεηο, πνπ εμαθαλίδνληαη ηφζν 

γξήγνξα φζν ήξζαλ, ζρεκαηίδνληαο έηζη κηα θισζηή πνπ πξνεμέρεη κέζα απφ ηα 

ζθνηεηλά βάζε ηνπ αζπλεηδήηνπ. Βάλ ηξαβήμσ απηή ηελ θισζηή κέρξη ην ηέινο έλα 

νιφθιεξν θηικ ζα γελλεζεί». 

IngmarBergman,1966 (γηα ηε ζπγγξαθή ελφο ζελαξίνπ) 

 Σφλ Εαλνπάξην ηνπ 1965 ν IngmarBergmanεηζήρζε ζηελ θιηληθή 

“Sophiahemmet” ηεο ηνθρφικεο κε βαξηά πλεπκνλία (Γακπνπιάθεο,2013). Δ 

εγρείξεζή ηνπ θξίζεθε απαξαίηεηε.«ηε δηαδηθαζία ηεο αλαηζζεζίαο» πεξηγξάθεη 

«βξέζεθα ζε κηα κεηαηρκηαθή θαηάζηαζε. Ο εαπηφο κνπ ήηαλ ηαπηφρξνλα παξψλ θαη 

απψλ. αλ ζε φλεηξν νη δχν λνζνθφκεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζάιακφ κνπ, έκνηαδαλ λα 

είλαη έλα πξφζσπν. Σφηε κνπ γελλήζεθε ε ηδέα λα θάλσ ηελ Persona»(Κνπζηέλε & 

Μπνδψλε,2013). χληνκα απηή ε ππεξβαηηθή εκπεηξία επξφθεηην λα κεηνπζησζεί ζε 

έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο έβδνκεο ηέρλεο. 

       Ο Θφδσξνο Ώγγειφπνπινο ηελ θαηέηαμε αλάκεζα ζηηο δέθα θαιχηεξεο ηαηλίεο 

φισλ ησλ επνρψλ (ηεξγηφπνπινο,2015). Γηα ηνλ θεκηζκέλν θξηηηθφ θηλεκαηνγξάθνπ 

RobinWoodείλαη «κηα απφ ηηο πην ζαξξαιέεο ηαηλίεο πνπ γπξίζηεθαλ πνηέ (2012). 



Ώθφκε θαη ν δηαβφεηνο γηα ηελ δεθηηθή ηνπ πέλλα θξηηηθφο JohnSimonπαξαηεξεί πσο 

«πνηέ άιινηε ε βαζαληζκέλε ςπρή δελ έρεη εμεηαζηεί πην δηεηζδπηηθά· πνηέ άιινηε 

έλα δξάκα δελ παίρηεθε κε ηφζε ζπλέπεηα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα, δίρσο λα 

ζπζηάζεη ην παξακηθξφ απφ ηνλ αγλφ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθαιεί (Barr,1987). Δ 

“Persona” βέβαηα, φπσο φια ηα πνιπεπίπεδα έξγα ηέρλεο, δελ απνθαιχπηεη κε 

επθνιία ηα κπζηηθά ηεο ζηνλ ακχεην ζεαηή. Ο ππξήλαο ησλ ζεκαζηψλ ηεο 

θαιχπηεηαη απφ έλα παρχ ζπκβνιηθφ επίζηξσκα πνπ απσζεί φζνπο είλαη 

εμνηθεησκέλνη κνλάρα ζηε δηαθάλεηα ηεο αγνξαίαο ηέρλεο. Βίλαη άιισζηε ηππηθφ, 

αιιά εμέρνλ, δείγκα ηνπ ιεγφκελνπ artcinemaηεο επνρήο ηεο πνπ ζηέθεηαη επάμηα 

πιάτ ζηα αμεπέξαζηα θηλεκαηνγξαθηθά δνθίκηα ηνπ Tarkovskyθαη ηηο πξνθιεηηθέο 

εκπλεχζεηο ηνπ Godard. Δ αληηθνπιηνχξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ εμήληα θάλεη αηζζεηή 

ηελ παξνπζία ηεο, αθφκα θαη αλ ν Bergmanαπνζηαζηνπνηήζεθε απφ ηα θηλήκαηά ηεο, 

κέζα απφ ην κηληκαιηζηηθφ πλεχκα, ηελ πεηξακαηηθή ηεο δηάζεζε αιιά θαη ηελ πθή 

ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ππφ εμέηαζε. Σν νμχ θαιιηηερληθφ αηζζεηήξην ηνπ 

νπεδνχ ζπιιακβάλεη ηηο πλεπκαηηθέο δπκψζεηο ηεο επνρήο ηνπ θαη ηηο κεηαβνιίδεη 

ζην έξγν ηνπ, δίρσο φκσο λα θαηαιήγεη πνηέ ζε κία ζηείξα αλαπαξαγσγή ηνπο. Σν 

κπεξγθκαληθφ ζηλεκά θέξεη πάλσ απφ φια ηελ απζεληηθή ζθξαγίδα ηνπ δεκηνπξγνχ 

ηνπ. Οηθνδνκείηαη πάλσ ζηα ζεκέιηα ελαγφλησλ ππαξμηαθψλ αλαδεηήζεσλ σο κηα 

απφπεηξα απνθαηάζηαζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ έμσ θφζκν πνπ ηφζν ζηεξήζεθε 

ζηα πξψηα ηνπ ρξφληα(Bergman,1966). 

 OIngmarBergmanήηαλ απφ ηφηε έλα μερσξηζηφ παηδί. Μέζα ζην απζηεξφ 

πξνηεζηαληηθφ πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, αλαθάιπςε γξήγνξα πσο ε πην 

αζθαιήο θξπςψλα απφ κηα δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα βξηζθφηαλ κέζα ζηελ ίδηα 

ηνπ ηε θαληαζία. ηηο ηζηνξίεο πνπ έπιαζε γηα λα εληππσζηάζεη ηνπο θίινπο ηνπ, ε 

θαληαζία κπιεθφηαλ αμεδηάιπηα κε ηελ αιήζεηα, ηφζν, πνπ αθφκα θαη ν ίδηνο 

δπζθνιεπφηαλ πνιιέο θνξέο λα ηηο δηαρσξίζεη (Gadν, 1986). χληνκα νη ηζηνξίεο 

απηέο έγηλαλ απηνζρέδηεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζπλήζηδε λα ζθελνζεηεί κε ηε 

βνήζεηα ηεο αδεξθήο ηνπ (Steene, 2005). Δ αξρηθή ηνπ θιίζε ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο 

θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηεο εθεβείαο ηνπ. Ώπνθάζηζε έηζη λα ζπνπδάζεη ηέρλε θαη 

ινγνηερλία ζην παλεπηζηήκην ηεο ηνθρφικεο (Steene, 2005). Ώλ θαη δελ 

νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ηα ρξφληα ζην παλεπηζηήκην απνδείρζεθαλ θαηαιπηηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηαιέληνπ ηνπ, ελψ ηφηε άξρηζαλ νη πξψηεο δεηιέο επαθέο κε ηνλ 

θφζκν ηεο ηέρλεο. Μηα ζπνπδαία θαξηέξα είρε κφιηο μεθηλήζεη. 



 ε αληίζεζε κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, ζηε νπεδία, ν Bergmanαλαγλσξίδεηαη 

εμ‟ ίζνπ γηα ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν, αιιά θαη γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζην ζέαηξν 

ηεο παηξίδαο ηνπ. Σν ΐαζηιηθφ Αξακαηηθφ Θέαηξν ηεο ηνθρφικεο (Βζληθφ ζέαηξν 

ηεο νπεδίαο) γλψξηζε έλδνμεο κέξεο ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπ (Jahnson,1965). Σειηθά 

ππν ηελ πίεζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ ζα αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ ζην 

ΐαζηιηθφ Θέαηξν ην 1965 γηα λα αθηεξσζεί ηα επφκελα ρξφληα απεξίζπαζηνο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. 

 Δ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κεγάιε νζφλε βέβαηα ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ζαξάληα (Crisis, ItRainsonOurLove). Ώλακθίβνια έλαο απφ 

ηνπο πην παξαγσγηθνχο ζθελνζέηεο ηεο γεληάο ηνπ επηκειήζεθε πεξηζζφηεξεο απφ 

ζαξάληα ηαηλίεο κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ο B. Kawin (1978) δηαθξίλεη 

ηέζζεξηο κείδνλεο πεξηφδνπο ζην έξγν ηνπ. Δ πξψηε πεξίνδνο μερσξίδεη γηα ην 

ξεαιηζκφ πνπ πηνζεηεί ν νπεδφο ζηε ζθελνζεηηθή ηνπ νπηηθή θαη ηελ απιφηεηα ησλ 

ζεκαηηθψλ κε ηηο νπνίεο θαηαπηάλεηαη. Γξήγνξα φκσο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ πελήληα ζα θαηνρπξψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο κε θηικ φπσο „‟Δ έβδνκε 

ζθξαγίδα‟‟ θαη νη „‟άγξηεο θξάνπιεο‟‟. Δ αγσλία κπξνζηά ζηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

ζαλάηνπ θαη ηα κεηαθπζηθά εξσηήκαηα πνπ γελλά θπξηαξρνχλ ζ‟ απηή ηε δεχηεξε 

πεξίνδν ηεο θαξηέξαο ηνπ. αλ απάληεζε αληηπξνβάιιεη κηα ληηζετθή „‟θαηάθαζε 

πξνο ηε δσή‟‟. Οη ήξσεο ηνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην κέζα ζε φια φζα μερλνχζαλ 

απνξξνθεκέλνη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θηινδνμίεο: ηελ αγάπε ησλ θνληηλψλ ηνπο 

πξνζψπσλ θαη ηηο απιέο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο επηπρίαο καδί ηνπο. ηελ ηξίηε πεξίνδν, 

πνπ θαηαιακβάλεη ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60, ν Bergman ζα θιείζεη 

νξηζηηθά ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ κε ηα δεηήκαηα ηεο ζξεζθείαο. Ο Θεφο φηαλ δε 

ζσπαίλεη (WinterLight) παξνπζηάδεηαη σο κία κνρζεξή χπαξμε (Through 

αGlassDarkly) πνπ ελζαξθψλεη ηνλ παξαινγηζκφ ηεο ζξεζθεπηηθήο πιάλεο 

(VirginSpring). Λπηξσκέλνο πιένλ απφ ην ππαξμηαθφ ηνπ άγρνο ν Bergmanείλαη 

ειεχζεξνο λα ζηξέςεη ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ θαθφ καθξηά απφ ηνλ νπξαλφ,ζην 

εζσηεξηθφ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Δ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο θαξηέξαο 

ηνπ ζα είλαη θαη ε πην ψξηκε. Υάξε ζε έξγα φπσο ε „‟ξα ηνπ Λχθνπ‟‟ θαη ε 

„‟ησπή‟‟ θέξδηζε επάμηα ηνλ ηίηιν ηνπ αλαηφκνπ ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο (Ρνχζζνο, 

2015).Σν θνξπθαίν δείγκα απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ε ΄‟Persona‟‟.Γπξηζκέλε ην 1965 

ζην λεζί Faro, ζηα λφηηα ζχλνξα ηεο νπεδίαο, ε „‟Persona‟‟  ζα μερσξίζεη φρη κφλν 

γηα ηελ ηδηνθπή ζθελνζεζία ηεο αιια θαη γηα ηηο αξηζηνηερληθέο εξκελείεο ησλ δχν 



πξσηαγσλεζηξηψλ ηεο.Δ LivUllmanζην ξφιν ηεο Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ απνπλέεη κηα 

απφθνζκε γνεηεία  πνπ δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ θίλεζε θαη ηηο 

εθθξάζεηο ηεο(ιέεη κφιηο ηξεηο ιέμεηο ζε φιε ηελ ηαηλία!) ελψ ε BibiAnderrson σο 

λνζνθφκα Άικα ζα μεδηπιψζεη ηηο ππνθξηηηθέο ηεο αξεηέο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πην 

δίαζεκεο ζθελέο ζηελ ηζηνξία ηεο 7
εο

 ηέρλεο (πρ ε ζθελή κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

πξνζψπσλ). 

ζνλ αθνξά ηε δηθή καο εξγαζία,απηή έρεη δχν αιιεινζπκπιεξψκελνπο  

ζηφρνπο.Ώθελψο ηε δηαηχπσζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθήο εξκελείαο γηα ην 

έξγν θαη αθεηέξνπ ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ςπραλαιπηηθψλ 

ελλνηψλ.Έρνληαο απηφ θαηά λνπ επηιέμακε λα αθηεξψζνπκε κηα ελφηεηα ζε θάζε 

εξσίδα εηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εκβαζχκνπκε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο 

δχν μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο.Δ ππφινηπε εξγαζία θαηαιακβάλεηαη απφ κία 

ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ αιιεγνξία ζην μεθίλεκα ηεο ηαηλίαο (πνπ έρεη βαξχλνπζα 

ζεκαζία γηα ηε ζπλνιηθφηεξε θαηαλφεζε ηεο) θαη κηα αθφκα ελφηεηα φπνπ 

αλαθεξφκαζηε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θξηηηθέο πνπ ερνπλ γξαθηεη κέρξη ζηηγκήο γηα ηελ 

ηαηλία ηηο νπνίεο ζπγθξίλνπκε κε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε.Βπηιέμακε λα 

ηνπνζεηήζνπκε ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηνλ πξφινγν ζην ηέινο θαζψο ε θαηαλλφεζε 

ηεο πξνππνζέηεη ηε γλψζε ησλ φζσλ εθηπιιίζνληαη ζηελ θπξηψο αθήγεζε.Πξηλ 

μεθηλήζνπκε πξέπεη  λα ηνλίζνπκε πσο ε παξαθνινχζεζε ηεο ηαηλίαο είλαη 

απαξαίηεηε πξηλ ηελ αλάγλσζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαζψο είλαη αδχλαην γηα 

νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή  λα απνδψζεη κε αθξίβεηα έλα ηφζν πεξίπινθν έξγν. 

Ζ ΜΑΣΗΑ ΣΧΝ ΚΡΗΣΗΚΧΝ 

 ε απηά ηα ζαξάληα ζρεδφλ ρξφληα πνπ έρνπλ ζπκπιεξσζεί απφ ηελ πξψηε 

θπθινθνξία ηεο “Persona” έλα απξνζκέηξεην πιήζνο θξηηηθψλ έρεη δεη ην θσο ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Δ πνζφηεηα ηεο κειάλεο πνπ έρεη μνδεπηεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

κπεξγθκαληθνχ αξηζηνπξγήκαηνο είλαη επζέσο αλάινγε κε ην κέγεζνο ηνπ 

αληίθηππνπ πνπ ζπλερίδεη λα αζθεί κέρξη θαη ζήκεξα ζηνπο απαληαρνχ ζηλεθηι. 

ρεηίδεηαη αθφκα κε ηελ πνιπεπίπεδε δνκή ηεο ίδηαο ηεο ηαηλίαο πνπ δελ επηβάιιεη 

κνλνζήκαληεο πξνζεγγίζεηο αιιά παξακέλεη επηδεθηηθή ζε λέεο εξκελείεο. Ώπηφ ην 

ζηνηρείν ζπληζηά θαη ην κπζηηθφ ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο ηαηλίαο. Δ δηαξθήο 

αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο νθείιεηαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ λνεκάησλ πνπ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ράξε ζηα δηαθνξεηηθά ελλνηνινγηθά εξγαιεία πνπ δεκηνπξγεί ε 



εθάζηνηε επνρή. θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα ζηαρπνινγήζνπκε νξηζκέλεο 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θξηηηθέο πνπ έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο γηα ην έξγν ψζηε λα 

πξνσζήζνπκε αθελφο κηα ζθαηξηθφηεηα ζηελ αλάγλσζή ηνπ θαη αθεηέξνπ λα 

αλαδείμνπκε ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κε ηε δηθή καο πξνζέγγηζε. 

Δ πξψηε αλαιπηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ππνγξάθεηαη απφ ηελ 

SusanSontag(1967). Δ Sontagζεσξείηαη επξέσο κηα απφ ηηο εμέρνπζεο κνξθέο ζηελ 

θξηηηθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ελψ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο θαη 

γηα ηελ πνιηηηθή ηεο δξάζε. Ώλαθνξηθά κε ηελ “Persona” ε Ώκεξηθαλίδα θξηηηθφο 

ηζρπξίδεηαη πσο ην θηικ δελ αθνινπζεί ηελ θιαζζηθή αθεγεκαηηθή δνκή νπφηε είλαη 

αδχλαην λα ην ζπιιάβνπκε κε ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο. Θα ήηαλ δειαδή 

ππεξαπινπζηεπηηθφ λα αλαδεηήζνπκε έλα ζπλεθηηθφ λφεκα πνπ λα δηαπεξλά ηελ 

αθήγεζε ζε φιν ηεο ην κήθνο φπσο ζε κηα ζπκβαηηθή ηζηνξία. Ώπνθιείεη 

νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή, ινγνηερληθή ή άιιε πξννπηηθή πνπ λα αμηψλεη κηα 

νινθιεξσκέλε εμήγεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηαηλίαο. Ώπηή ε, κάιινλ αθνξηζηηθή, 

άπνςε ππνβάιιεηαη απφ ηελ πεπνίζεζή ηεο πσο ν Bergmannζθφπηκα ζπγθαιχπηεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην παξειζφλ ησλ δχν εξσΎδσλ ζέινληαο λα απνθχγεη νπνηαδήπνηε 

ςπρνινγνπνίεζε πνπ ζα ππνβάζκηδε ην έξγν ζε κηα απιή απνηχπσζε ηεο ζρεζηαθήο 

αιιειεπίδξαζεο δχν αληίζεησλ ραξαθηήξσλ. Πξνο επίξξσζε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο, 

αλαθέξεηαη ζηνλ πξφινγν φπνπ ν νπεδφο ζθελνζέηεο πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ίδην ην κέζν ηεο αλαπαξάζηαζεο, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αθπξψλνληαο έηζη 

ηελ πξνζήισζε ηνπ βιέκκαηνο ζηα γεγνλφηα ηεο ηαηλίαο θαη ηελ κνηξαία αηρκαισζία 

ηνπ απφ ηελ ςεπδαίζζεζε πνπ γελλά ε αιεζνθάλεηα ηνπ ζηλεκά. Ώπφ ηε ζηηγκή 

ινηπφλ πνπ ην πεξηερφκελν δελ επαξθεί γηα ηελ εμαγσγή ηθαλνπνηεηηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ε S. Sontagπξνηείλεη λα αλαδεηήζνπκε ην θιεηδί γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηεο ηαηλίαο ζηε θφξκα ηεο. 

Ο Bergmanδελ αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε ζηε κνξθή ηνπ ζελαξίνπ πνπ δείρλεη ζε 

πνιιά ζεκεία λα μεθεχγεη απφ ηε ζπλεζηζκέλε γξακκηθή πνξεία εμέιημεο ησλ 

γεγνλφησλ. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα είδνο ζελαξίνπ πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο 

θαζηεξσκέλεο λφξκεο. Δ απζηεξή ινγηθή αθνινπζία ζπζηάδεηαη πξνο φθεινο ηεο 

βέιηηζηεο αλάπηπμεο κηαο δεζπφδνπζαο ζεκαηηθήο πνπ ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο κέζα ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ιεηηνπξγψληαο σο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ 

νπνίν πεξηζηξέθνληαη φιεο νη επηκέξνπο αθεγήζεηο. Δ S. Sontagγηα λα πεξηγξάςεη 

απηή ηελ θεληξηθή ζεκαηηθή ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν “doubling” γηα ηνλ νπνίν δελ 



ππάξρεη αθξηβήο κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά.Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη εθθξάδεη ην 

παηρλίδη ησλ αληηζέησλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ηφζν ζην επίπεδν ηεο θφξκαο φζν θαη ζε 

εθείλν ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα κηα ραξαθηεξηζηηθή γηα ην έξγν αληίζεζε 

είλαη εθείλε αλάκεζα ζηελ απφθξπςε θαη ηελ απνθάιπςε. Δ ζηαδηαθή απνγχκλσζε 

ησλ πξνζσπείσλ είλαη κία φςε απηήο. Βμίζνπ θεληξηθή είλαη θαη ε αληίζεζε ζησπήο – 

ιφγνπ. Δ ζησπή ηεο Βιίδακπεζ απνδεηθλχεηαη κηα παγίδα γηα ηελ Άικα ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα αλαπιεξψζεη κε ην ιφγν ηεο ην θελφ πνπ αλαπφθεπθηα 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ έλα πφιν ηεο ζρέζεο. 

 Αίρσο ακθηβνιία, ε θξηηηθή ηεο S. Sontagδηαλνίγεη κηα ξεμηθέιεπζή 

πξννπηηθή ζέαζεο ηνπ έξγνπ. Οη ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο ηεο φκσο 

επηζθηάδνληαη απφ ηε γεληθφηεξε αζάθεηα πνπ δηαθξίλεη ηελ αλάιπζή ηεο. Πξψηα απφ 

φια, ζεκειηψλεη ηελ θνξκαιηζηηθή ηεο πξνζέγγηζε πάλσ ζε κία ακθηζβεηνχκελε 

πξνθείκελε, ηζρπξηδνκέλε πσο ν Bergmanεζθεκκέλα απνζησπεί ην παξειζφλ ησλ 

εξσΎδσλ ηνπ κε ζηφρν λα απνζαξξχλεη νπνηαδήπνηε ςπρνινγηθή εξκελεία. πσο ζα 

δνχκε ζηε ζπλέρεηα φκσο ε αλαθαηαζθεπή ελφο ςπρνινγηθνχ πξνθίιηφζν γηα ηελ 

Βιίδακπεζ φζν θαη γηα ηελ Άικα είλαη αληηθεηκεληθά δπλαηή ζε κεγάιν βαζκφ αξθεί 

βέβαηα λα αμηνπνηήζεη θαλείο ηα θαηάιιεια, ςπραλαιπηηθά ζηελ πεξίπησζή καο, 

εξγαιεία. 

Ο Bergmanζπλεπψο δελ απνθξχπηεη ηα ζηνηρεία
1
, ηα ηνπνζεηεί φκσο κε ηφζε 

θπζηθφηεηα κέζα ζηελ αθήγεζε πνπ ε εμαγσγή ηνπο απνδεηθλχεηαη έλα απαηηεηηθφ 

έξγν. Ώθφκα, ε εξκελεία ηνπο είλαη πνιχ ιηγφηεξν δηθνξνχκελε απφ φζν ζέιεη λα ηελ 

παξνπζηάδεη ε Ώκεξηθαλίδα θξηηηθφο, πηζηή ζην πλεχκα ηνπ κεηακνξληεληζκνχ πνπ 

εγεκφλεπε ζηε ζθέςε ηεο γεληάο ηεο. Γηα παξάδεηγκα ,ε ζησπή ηεο εζνπνηνχ, 

αληίζεηα κε φηη ππνζηήξηδε ε S. Sontagππνβάιιεηαη απφ θαζνξηζκέλα αίηηα θαη 

εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο φπσο απνθαιχπηεη ην γξάκκα πξνο ηελ 

ςπρίαηξφ ηεο. Σέινο, πξνζθνκίδεη αλεπαξθείο απνδείμεηο γηα ηε δηθή ηεο εξκελεία 

αθνχ ε ζεκαηηθή ηνπ “doubling” αλ θαη παξνχζα δελ ζεκαίλεη πσο είλαη θαη ε 

θαζνξηζηηθή ζε ηειηθή αλάιπζε ππνθαζηζηψληαο ην λφεκα πνπ πεγάδεη απφ ην 

πεξηερφκελν. 

 Αηζηάδνληαο λα αθνινπζήζνπκε ηηο ινγηθέο αθξνβαζίεο ηεο Ώκεξηθαλίδαο  ζα 

ζηξαθνχκε (πξνο ην παξφλ) ζε κηα αλαιπηηθή πξνζπάζεηα πνπ βξίζθεηαη ζην ινγηθφ 
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Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Άικα αλαθέξεηαη ζην παξειζφλ ηεο κε κεγάιε ζπρλφηεηα. 



αλάπνδα ηεο πξνεγνχκελεο θαζψο κεηαηνπίδεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηε θφξκα ζηα 

γεγνλφηα ηνπ έξγνπ (Wood,2012). πγγξαθέαο είλαη ν Άγγινο θξηηηθφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ RobinWoodπνπ αλαγλσξίζηεθε γηα ηηο κειέηεο ηνπ ζε έξγα 

κεγάισλ ζθελνζεηψλ φπσο ν Υίηζθνθ, ν Bergmanθαη ν Ώληνληφλη. 

 Σν πξίζκα ηνπ R. Woodζηελ εμέηαζε ηεο “Persona” είλαη αλακθίβνια 

θηινζνθηθφ κε εκθαλείο επηδξάζεηο απφ ην ξεχκα ηνπ ππαξμηζκνχ. Δ ηέρλε, ιέεη, δελ 

κπνξεί λα παξακείλεη γηα πνιχ αλεπεξέαζηε απφ ηε δσή. Δ απνζχλζεζε ησλ 

εκπεδσκέλσλ αμηψλ θαη ε θαηάξξεπζε ησλ κεγάισλ αθεγήζεσλ πνπ επέθεξε ε 

αλείπσηε θηελσδία δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ ηνλ 20
ν
 αηψλα άθεζαλ αλεμίηειν ην 

ζηίγκα ηνπο ζηε ζπλείδεζε ησλ θαιιηηερλψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ
2
. Δ “Persona” 

γπξηζκέλε ην 1966, ζηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θαη ελψ ε εθηαιηηθή αλάκλεζε 

ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ ήηαλ αθφκε λσπή, απερεί θαη απηή ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. Δ 

θαηάξξεπζε πνπ ζεκάδεςε ηνλ 20
νλ

 αηψλα ζην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πεδίν 

πξνεθβάιιεηαη  κέζα ζηελ ηαηλία θαη ζην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 Ο R. Woodκάιηζηα, κε θάπνηεο δφζεηο ππεξβνιήο, εξκελεχεη ηελ θαηάζηαζε 

ηεο Βιίδακπεζ σο κία ζπλεηδεηή απφζπξζε, κηα παζεηηθή δηακαξηπξία ελάληηα ζηε 

βαξβαξφηεηα ησλ θαηξψλ καο φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ 

απηνππξπφιεζεηνπ βνπδηζηή κνλαρνχ θαη ηε θσηνγξαθία απφ ην ζηξαηφπεδν 

ζπγθέληξσζεο. Δ εζνπνηφο κε ηελ επαηζζεζία πνπ θαηά ηνλ R. Wood δηαθξίλεη ηνλ 

πξαγκαηηθφ θαιιηηέρλε ζπκπάζρεη ζησπεξά κε ηελ ρξεηαδφκελε αλζξσπφηεηα, 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα «ζσκαηηθή επηθάλεηα θαηαγξαθήο ηνπ απέξαληνπ παγθφζκηνπ 

πφλνπ, ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο δπζηπρίαο» γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε γλσζηή ξήζε 

Delleuze(1996). Μέζα ζ‟ απηφ δπζνίσλν πεξηβάιινλ ειπίδεο, αμίεο θαη λνήκαηα 

ζπλζιίβνληαη θάζε ζηηγκή. Δ ζησπή ηεο Βιίδακπεζ κπξνζηά ζηελ θελνινγία ηεο 

λνζνθφκαο επηηείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ελνριεηηθή επίγεπζε πνπ αθήλεη ε 

ζπκβαηηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ηεο. ια απηά κέρξη ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηεο 

καηαηφηεηαο πνπ ζα ζαξψζεη θάζε λνεκαηηθφ θαηαθχγην πνπ κφλν πξνζσξηλή 

αζθάιεηα κπνξεί λα εγγπεζεί απφ ηηο άβνιεο εθείλεο αιήζεηεο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα 

ε αλζξσπφηεηα παζρίδεη λα θηκψζεη. ην ίδην κνηίβν ν R. Wood εξκελεχεη ην 

πεξηζηαηηθφ κε ην γξάκκα πνπ ζα πξνθαιέζεη ηε ξήμε αλάκεζα ζηηο δχν γπλαίθεο σο 

κηα αθφκα απφδεημε ηνπ πφλνπ πνπ ξηδψλεη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 
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Ώπηά κηιψληαο βέβαηα γηα ηνπο αιεζηλνχο θαιιηηέρλεο, ε επαηζζεζία θαη ε εθθξαζηηθή δχλακε ησλ 

νπνίσλ ηνπο αλπςψλνπλ ζε ζπιινγηθή θσλή γηα ηελ αλζξσπφηεηα, θαη φρη γηα ηελ αγνξαία ηέρλε. 



 ηαλ δελ παξαζχξεηαη ζε θηινζνθηθέο εμάξζεηο ν Άγγινο θξηηηθφο καο 

πξνζθέξεη νξηζκέλεο πνιχ ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε αληίζεζε κε 

ηε Sontag, δηαρσξίδεη κε ζαθήλεηα θαη πεηζηηθφ ηξφπν ηα επίπεδα δξάζεο ζηελ 

ηαηλία, ηη ζπκβαίλεη δειαδή ζηε ζθαίξα ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηη ζηε θαληαζία. Δ 

αλάιπζε πνπ ζα παξαζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα ζπκπιέεη ζην ζεκείν απηφ ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ άπνςή ηνπ. Ώθφκα, πεξηγξάθεη ζσζηά ηελ εμνπζηαζηηθή πηπρή ηεο 

ζρέζεο ησλ πξσηαγσληζηξηψλ πνπ ηειηθά ζα θαηαπλίμεη νηηδήπνηε ζεηηθφ 

αλαπηχρζεθε αλάκεζά ηνπο. 

 Παξά ηαχηα ν R. Woodδελ θαηαθέξλεη λα απνθχγεη ηελ παγίδα πνπ 

επηζήκαλε ε Sontagζηε δηθή ηεο θξηηηθή. «ηελ Persona» γξάθεη «ν κεγαιχηεξνο 

θίλδπλνο είλαη λα επηλνήζεη θαλείο πεξηζζφηεξε ηζηνξία απφ απηή πνπ ήδε ππάξρεη»· 

λα πξνβεί δειαδή ζε απζαίξεηεο ππνζέζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ 

απφ ηα δεδνκέλα ηεο ηαηλίαο. Ώπηφ αθξηβψο κνηάδεη λα θάλεη ν R. Wood, γηα λα 

αλαθεξζνχκε ζε έλα κφλν παξάδεηγκα, φηαλ εμεγεί ηε ζησπή ηεο Βιίδακπεζ σο κία 

ππαξμηαθή δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ κία, δεδνκέλε γηα ηνπο θαιιηηέρλεο, 

επαηζζεζία. Μία ηέηνηα εξκελεία αληηθάζθεη θαλεξά κε ην ραξαθηήξα ηεο εζνπνηνχ, 

φπσο παξνπζηάδεηαη θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο ηαηλίαο. Θα ήηαλ νκνινγνπκέλσο 

παξάινγν ν ακνξαιηζκφο θαη ε εθκεηαιιεπηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη απέλαληη ζηελ 

Άικα λα ζπλππάξρνπλ κε ηφζν απμεκέλεο θνηλσληθέο επαηζζεζίεο. Με δεδνκέλν 

ινηπφλ φηη ν Bergmanεζηηάδεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο κεηαπηψζεηο κηαο 

δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο, ζεσξνχκε φηη ε ςπραλαιπηηθή πξννπηηθή κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη ζε πνην εχζηνρα ζπκπεξάζκαηα απ‟ φηη κηα θνηλσληνινγηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε αλάιπζε κε νληνινγηθέο απνρξψζεηο. 

 Φπζηθά νη πηζαλέο εξκελείεο δελ ζηακαηνχλ εδψ. Ο δεμηνηέρλεο Bergman 

θξφληηζε λα ηξνθνδνηήζεη ηε θαληαζία, θαη ηηο ππνζέζεηο, ησλ θξηηηθψλ 

ηνπνζεηψληαο ζχλνια ζηνηρείσλ  ε απνθσδηθνπνίεζή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη απφ 

ηνπο δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηελ αληίζηνηρε έκθαζε ζε θάπνηα απφ απηά. Έηζη ε 

εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε εμήγεζε πσο νη δχν γπλαίθεο απνηεινχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ
3
, κε ηελ Άικα λα 

αληηπξνζσπεχεη  ηελ ςπρή θαη ηελ Βιίδακπεζ ην πξνζσπείν, ζηεξίδεηαη θαηά βάζε 

ζηηο ζθελέο εθείλεο πνπ ηνλίδνπλ ηελ νκνηφηεηα ησλ πξσηαγσληζηξηψλ θαη ηελ 
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Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε αλάιπζε ηνπ AlanBarr (1987). 



ψζκσζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ ηνπο. Κάπνηνη, φπσο ν TerrenceDiggory(2014), δίλνπλ 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαηηθή ηεο κεηξφηεηαο αλαδεηψληαο ζπλδέζεηο κε ηελ 

παηδηθή ειηθία ηνπ Bergman θαη ηελ ηαξαρψδε ζρέζε πνπ είρε κε ηελ κεηέξα ηνπ, 

ελψ άιινη εζηηάδνπλ ζηε γπλαηθεία θχζε ζπλνιηθφηεξα ,πξνζαλαηνιηδφκελνη ζε 

θεκηληζηηθέο αλαιχζεηο (π.ρ. Foster, 2000).Hβαζηθή αδπλακία ηνπ είδνπο απηψλ ησλ 

θξηηηθψλ πνπ εδξάδνληαη ζε έλα κφλν «νπζηψδεο» ζηνηρείν γηα ηελ εμήγεζε ηνπ 

ζπλφινπ είλαη πσο παξά ηελ αλάδεημε επξχηεξσλ ζπλαθεηψλ, απνηπγράλνπλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην έξγν ζηελ νιφηεηά ηνπ ζπιιακβάλνληαο ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ζεκαζηψλ ηνπ. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ παξαπάλσ θξηηηθψλ επηιέμακε σο 

αλαιπηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηθή καο πξνζέγγηζε ηελ ςπραλάιπζε θαζψο απφ ηε κία 

πιεπξά, δηαζθαιίδεη ηελ παξακνλή εληφο ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ πνπ νξίδεη ν 

Bergman, ηνλ ςπρηζκφ ησλ δχν εξσΎδσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ,δίρσο λα 

ρξεηαζζεί λα πξνβνχκε ζε παξάηνικεο ππνζέζεηο, φπσο εθείλεο ζηηο νπνίεο νδήγεζε 

ηνλ R. Wood ε ππαξμηζηηθή – θηινζνθηθή ηνπ πξννπηηθή. Παξάιιεια καο επηηξέπεη 

ράξε ζην βάζνο θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ ελλνηνινγηθνχ ηεο απνζέκαηνο λα 

εκβαζχλνπκε ζην πεξηερφκελν ηεο ηαηλίαο, ππεξβαίλνληαο θνξκαιηζηηθέο εξκελείεο 

φπσο εθείλε ηεο S. Sontag. ΐεβαίσο, έρνπλ γξαθεί θαηά θαηξνχο θαη άιιεο θξηηηθέο 

κε βάζε ηελ ςπραλάιπζε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο
4
 φκσο είλαη βαζηζκέλεο ζηε 

θξνυδηθή εθδνρή ηεο (βι. ραξαθηεξηζηηθά Shaw, 2002). Βδψ έγθεηηαη ε εηδνπνηφο 

δηαθνξά θαη ε πξσηφηππε ζπκβνιή ηεο δηθήο καο εξγαζίαο αθνχ, δίρσο λα 

παξαγθσλίζνπκε ηνλ ΐηελέδν πξνπάηνξα, αμηνπνηήζακε θπξίσο ζχγρξνλεο 

ςπραλαιπηηθέο απφςεηο (γηα παξάδεηγκα ηε δηακάρε ησλ Kernberg – Kohutγηα ην 

λαξθηζζηζκφ).Βθηφο απηνχ ζα δηαηππψζνπκε θαη κηα εμ‟ νινθιήξνπ πξσηνηππε 

εξκελεηα γηα ηελ αιιεγνξηα ζηελ πξνινγηθε ελφηεηα ηνπ έξγνπ. 

 

Ζ ΦΤΥΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ 

 Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ δηθή καο αλάιπζε ηεο ηαηλίαο θξίλνπκε ζθφπηκν λα 

μεθαζαξίζνπκε ηα φξηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο καο. ε θακία πεξίπηωζε δελ 

ππνζηεξίδνπκε πσο είκαζηε ζε ζέζε λα δηαηππψζνπκε ςπραλαιπηηθά 

                                                           
4
Ώπφ φζεο θαηαθέξακε λα βξνχκε ηνπιάρηζηνλ. 



ζπκπεξάζκαηααληίζηνηρεο εγγπξφηεηαο κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ 

πξαγκαηηθή αλαιπηηθή δηαδηθαζία. Δ Φπραλάιπζε είλαη κηα δηαδηθαζία πξαθηηθή θαη 

ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί κία δξψζα θπζηθή παξνπζία γηα λα εθπιεξψζεη ην ζθνπφ 

ηεο. Δ θαληαζίσζε θαη ε επηζπκία κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κφλν κέζα απφ ηνλ 

ελεξγφ θνξέα ηνπο. Καλέλαο θηλεκαηνγξαθηθφο ήξσαο ,φζν αιεζνθαλήο θη αλ είλαη, 

δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ην ελζψκαην ππνθείκελν κε φιε ηελ πεξηπινθφηεηα 

θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ. Ώπφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε Βιίδακπεζ θαη ε 

Almaδελ κπνξνχλ λα καο „‟κηιήζνπλ‟‟ παξά κφλν κέζα απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

παλί ζα παξακέλνπλ γηα εκάο δχν απινζπέιαζηεο νληφηεηεο, γέλλεκα ηεο 

αζηείξεπηεο θαληαζίαο ηνπ Bergman. Ώπηφ πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη λα 

ζθηαγξαθήζνπκε κηα ραξαθηεξνδνκή κε βάζε ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ εξσΎδσλ 

φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηαηλία θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ καο πξνζθέξεη ε ζεσξία. 

Παξάιιεια ζα δνχκε πσο απηέο νη ραξαθηεξνδνκέο θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπο 

απνηειψληαο έηζη ην θιεηδί γηα ηελ εμήγεζε φιεο ηεο ηαηλίαο. 

 

 

Ο λαρθηζζηζκός ηες Διίδακπεζ Βόγθιερ 

Δ πεξίπησζε ηεο εζνπνηνχ Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ ήηαλ ίζσο ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

ζηε ζχληνκε κειέηε καο. Καη απηφ δηφηη ε αλάιπζή ηεο παξνπζηάδεη νξηζκέλα 

θαηλνκεληθά απξνζπέιαζηα εκπφδηα. Ο αηληγκαηηθφο ηεο ραξαθηήξαο πξνθχπηεη 

αθελφο απφ ηα ιηγνζηά ζηνηρεία γηα ην παξειζφλ ηεο πνπ αθήλεη ζηε δηάζεζή καο ν 

Bergman. Πέξα απφ ην ρξνληθφ ηεο θαηάξξεπζήο ηεο, δελ έρνπκε θακία πξαγκαηηθή 

έλδεημε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλέβε ή έζησ άιιεο πιεξνθνξίεο γηα εθείλε, πνπ ζα 

καο επέηξεπαλ λα πξνβνχκε απφ ηελ αξρή  ζε ζηέξεεο ππνζέζεηο. Οπνηαδήπνηε 

βηαζηηθή εξκελεία γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο Βιίδακπεζ είλαη αλαπφθεπθηα 

παξαθηλδπλεπκέλε. 

 Εδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε νξηζκέλσλ θξηηηθψλ (Sontag) νη 

νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ην κπζηήξην πνπ ηελ πεξηβάιιεη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ηαηλίαο είλαη κηα θαινζηεκέλε ζθελνζεηηθή παγίδα, έλα ηέρλαζκα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Bergman, γηα λα απνζαξξχλεη ην ζεαηή απφ ηελ επηθέληξσζε ζην πεξηερφκελν ηεο 

ηαηλίαο, ζηξέθνληάο ηνλ ζε θνξκαιηζηηθέο αλαιχζεηο. Αίρσο ακθηβνιία φκσο ν 



νπεδφο δελ θαζηεξψζεθε σο βηξηνπφδνο ράξε ζε θηελά ζθελνζεηηθά ηξηθ. πσο 

αξκφδεη ζε έλα δεμηνηέρλε θηλεκαηνγξαθηζηή ηνπ βειελεθνχο ηνπ,θάζε πιάλν θαη 

θάζε ζηηρνκπζία πνπ εθηπιίζζεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο, εμππεξεηεί 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη επηδέρεηαη πνιιαπιψλ λνεκαηνδνηήζεσλ· κάιηζηα είλαη 

απηή αθξηβψο ε ζθελνζεηηθή ηνπ καεζηξία πνπ δεκηνπξγεί θαη ηαπηφρξνλα 

ππνδεηθλχεη ηηο δηφδνπο θπγήο κέζα απφ ηηο δαηδαιψδεηο δηαδξνκέο πνπ έρεη ραξάμεη. 

Ώο γίλνπκε φκσο ζαθέζηεξνη. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ηελ έιιεηςε ησλ άκεζσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην παξειζφλ ηεο Βιίδακπεζ ππνθαζηζηνχλ νη ζθελέο φπνπ γίλεηαη 

θαλεξή ε ζρέζε κε ηα πξφζσπα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην θνηλσληθφ 

ηεο πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζθελήο είλαη ην ζρίζηκν ηεο 

θσηνγξαθίαο ηνπ παηδηνχ ηεο. Μπνξνχκε κε ηελ αλαζχλζεζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο 

ινηπφλ, λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πεξίγξακκα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηεο θαη λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ ελδερφκελε ςπρνπαζνινγία ηεο. 

 Σα εκπφδηα δελ ζηακαηνχλ, δπζηπρψο, εδψ θαζψο έλαο λένο κεγαιχηεξνο 

ζθφπεινο εκθαλίδεηαη ηψξα κπξνζηά καο. Βίλαη ε ζησπή ηεο Βιίδακπεζ θαζ΄φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Βίλαη πξφδειν αθφκα θαη ζηνλ ιηγφηεξν νμπδεξθή παξαηεξεηή, 

πσο ε αλαιπηηθή δηαδηθαζία αλαπηχζζεηαη κε ζεκέιην ην ιφγν, ηελ νκηιία. Ο ιφγνο 

είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ςπραλάιπζεο φρη κφλν γηα φζα ζπλεηδεηά εθθέξεη 

αιιά θπξίσο γηα φζα εκθηινρσξνχλ κέζα θαη πίζσ απφ ηηο θαλεξέο ζεκαζίεο ηνπ. 

πσο εθείλεο νη αζπλείδεηεο αληερήζεηο πνπ αληρλεχνληαη σο ε αλεζηξακκέλε ηνπ 

φςε κέζα ζηα αζηεία θαη ηηο παξαδξνκέο (Freud 1960). Toπαξάιιειν δξάκα πνπ 

εθηπιίζζεηαη ζηηο παξπθέο ηεο ζπλείδεζεο, ζηε ζθαίξα ηνπ Άιινπ βξίζθεη ηε 

δηακεζνιαβεκέλε ηνπ έθθξαζε κέζα ζηελ νκηιία. Ο ςπραλαιπηήο θαιείηαη ινηπφλ 

λα παξαθνινπζεί δχν παξάιιεια «δίθηπα ιφγνπ» (Κξαλάθε 1986) θαη λα 

απνθξππηνγξαθεί ηα θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζε απηά. 

 Φπζηθά ε πεξίπησζή καο απέρεη παξαζάγθαο απφ ηελ ηππηθή αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο ,φπσο έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, θαζψο δελ αλαθεξφκαζηε ζε θάπνην 

ελππφζηαην ππνθείκελν αιιά ζε έλα απνθχεκα ηεο δσεξήο θαληαζίαο ηνπ Bergman, 

κε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε πξνζπάζεηα. Δ ηδηνκνξθία θαη 

ηα φξηα ηεο κεζφδνπ καο φκσο θαζφινπ δελ απνκεηψλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιφγνπ γηα 

ηελ εξγαζία καο. Έλα βνπβφ ππνθείκελν πξαγκαηηθφ ή θαληαζηηθφ ειάρηζηα κπνξεί 

λα καο ππνδείμεη γηα ηνλ πξαγκαηηθφ εαπηφ ηνπ! Παξ‟ φια απηά, φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, νη δπζθνιίεο δελ είλαη αλππέξβιεηεο. Δ ιχζε έξρεηαη θαη 



πάιη απφ ηνλ ίδην ηνλ Bergman. Σν λνεκαηηθφ θελφ πνπ αλνίγεη ε ζησπή ηεο 

Βιίδακπεζ ζπκπιεξψλεηαη κε δχν ηξφπνπο· αθελφο κε ρεηξνλνκίεο φπσο απηή πνπ 

πεξηγξάςακε παξαπάλσ (ην ζθίζηκν ηεο θσηνγξαθίαο) αθεηέξνπ κε ηε βνήζεηα 

άιισλ πξνζψπσλ πνπ αλαιακβάλνπλ λα εξκελεχζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο 

(ςπρίαηξνο) ή αθφκα θαη λα κπνπλ ηα ίδηα ζηε ζέζε ηεο φπσο ε Almaζηε ζθελή κε ην 

ζχδπγν ηεο εζνπνηνχ. Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο ζα καο απαζρνιήζεη θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαζψο αλαηέκλνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο λνζνθφκαο Alma. 

 Ώθνχ πξνζδηνξίζακε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πηζαλέο δηεμφδνπο, πνπ έρεη 

ηνπνζεηήζεη γηα ηνλ ππνςηαζκέλν ζεαηή ν Bergmanκέζα ζην θηλεκαηνγξαθηθφ 

θείκελν, είλαη ε ζηηγκή λα πεξάζνπκε ζην θπξίσο ζψκα ηεο αλάιπζεο. Δ ζθέςε καο 

ζα αθνινπζήζεη κηα πνξεία αλαβαζκηθή. Ώπφ ην θαηλνκεληθφ ζην νπζηψδεο. Θα 

αλαδεηήζνπκε ηελ θνηλή αθεηεξία πνπ ζπλαξζξψλεη θαη λνεκαηνδνηεί φιεο ηηο 

επηκέξνπο εθδειψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Ώθνινχζσο αθνχ εληνπίζνπκε ηελ 

ςπρνπαζνινγία ηεο ζα αλαηξέμνπκε ζε νξηζκέλα βαζηθά θείκελα ηεο ςπραλαιπηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο γηα λα εμεγήζνπκε κε νινθιεξσκέλν πιένλ ηξφπν ην ραξαθηήξα ηεο. 

ε πξψην επίπεδν απηή ε πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή θαηαγξαθή ησλ 

πξάμεσλ ηεο Βιίδακπεζ. Γεηνχκε ηελ θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε αθνχ νξηζκέλα 

ζεκεία ηεο ηαηλίαο ζα παξακείλνπλ αλαπφθεπθηα ζπγθερπκέλα κέρξη θαη ηελ ηειηθή 

εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ έηεξνπ πξσηαγσληζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο λνζνθφκαο 

Alma. Δ πξσηφηππε θαη αληηζπκβαηηθή αθεγεκαηηθή δνκή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο ηεο πξνζπάζεηάο καο αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε θαη ην βάζνο ζηελ 

αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ επηβάιινπλ λα παξνπζηάζνπκε θάζε εξσΎδα μερσξηζηά. 

Βθθξάδνπκε ηε βεβαηφηεηα πσο ζην ηέινο ηεο κειέηεο ν αλαγλψζηεο ζα έρεη 

απνθηήζεη πιήξε θαηαλφεζε ελφο απφ ηα πην ακθηιεγφκελα θηλεκαηνγξαθηθά 

αξηζηνπξγήκαηα ηνπ αηψλα πνπ καο πέξαζε. 

Αλάισζε ταραθηήρα 

 Δ Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ είλαη κηα δηάζεκε εζνπνηφο κε απαξάκηιιε νκνξθηά. 

Ώξρηθά ηελ παξαθνινπζνχκε ζε κηα θαηάζηαζε πνπ ζπκίδεη βαξηά κειαγρνιία ζην 

ςπρηαηξείν, φπνπ λνζειεχεηαη χζηεξα απφ ηελ θαηάξξεπζή ηεο ζηε δηάξθεηα 

κηαοζεαηξηθήο παξάζηαζεο πνπ πξσηαγσληζηνχζε. Ώπφ ηφηε αξλείηαη λα κηιήζεη. 

 ην παγσκέλν ηεο βιέκκα δηαγξάθεηαη κία έθθξαζε αλείπσηεο ζιίςεο. Οη 

θηλήζεηο ηεο κνηάδνπλ ξάζπκεο θαη απξφζπκεο. θηά ηνπ πξνεγνχκελνπ εαπηνχ ηεο 



ζπκίδεη εκηζαλέο ζαξθίν πνπ θάπνηνο ζηξάγγημε απφ κέζα ηνπ φιε ηε ζέιεζε γηα 

δσή. Παξακέλεη έηζη κέρξη ηελ επίζθεςε ζην εμνρηθφ ηεο ςπρηάηξνπ. Καζφζνλ 

βξίζθεηαη ζην ςπρηαηξείν φκσο παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο 

αληηδξάζεηο. Σν γέιην ηεο ζην άθνπζκα ηεο εζνπνηνχ ζηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή πνπ 

παξαθνινπζεί ε Almaζπκίδεη εθείλν ζηελ παξάζηαζε ηεο Διέθηξαο, φπνπ ιίγν πξηλ 

βνπβαζεί δήηεζε ζπγγλψκε απφ ηνπο ζεαηέο θαζψο δελ κπνξνχζε λα ην ζπγθξαηήζεη. 

Τπεξβνιηθή κνηάδεη εθ πξψηεο φςεο θαη ε αληίδξαζή ηεο ζηε ζέα ηνπ ΐνπδηζηή 

κνλαρνχ πνπ απηνππξπνιείηαη κπξνζηά ζηηο ηειενπηηθέο θάκεξεο. Μαδεχεηαη κε 

έθδειν ηξφκν πξνο ηνλ ηνίρν θαζψο βιέπεη ην θιεγφκελν θνπθάξη λα θινλίδεηαη θαη 

λα θαηαξξέεη. χκθσλα κε ηνλ ίδην ηνλ Bergman (Samuels, 1971) ν θφβνο ηεο 

Βιίδακπεζ πξνθαιείηαη απφ ηε δχλακε ηεο πίζηεο ηνπ κνλαρνχ πνπ ηνλ νδεγεί λα 

αςεθήζεη ηε δσή θαη λα παξαδψζεη ζηηο θιφγεο ην ίδην ηνπ ην ζψκα. Δ ζρέζε ηεο 

Βιίδακπεζ άιισζηε κε θάζε είδνπο «κεγάιε αθήγεζε» είηε πξφθεηηαη γηα ηε 

ζξεζθεία είηε γηα θάπνηα ηδεαιηζηηθή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, ηζνξξνπεί αλάκεζα 

ζηελ αδηαθνξία θαη ηελ πεξηθξνλεηηθή απφξξηςε. Ώξλείηαη λα αλαγλσξίζεη 

ππεξθφζκηνπο ζσηήξεο ζαλ αληίδνην ζηελ ππαξμηαθή καο αγσλία. Ο άλζξσπνο γηα 

εθείλε πνξεχεηαη δίρσο ζθνπφ κέζα ζηε δπζβάζηαθηε ειεπζεξία ηνπ (ζθελή κε ην 

εκεξνιφγην). Με παξφκνην ηξφπν αληηδξά θαη ζηηο ηδέεο ηεο Alma πεξί νιφςπρεο 

αθνζίσζεο ζε έλαλ αιηξνπτζηηθφ ζθνπφ, εθδειψλνληαο  έηζη κηα ζπλνιηθφηεξε 

θπληθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

 Σαπηφρξνλα, θαη ελψ ηα ζπκπηψκαηα ηεο κειαγρνιίαο έρνπλ ππνρσξήζεη, κε 

ηελ παξακνλή ηνπο ζην εμνρηθφ, αξρίδεη λα αλαπηχζζεη κηα ηδηφκνξθε ζρέζε κε ηελ 

Άικα φπνπ κνηάδεη λα θπξηαξρεί ε ακνηβαία ζπκπάζεηα θαη ε ηξπθεξφηεηα. Δ 

Βιίδακπεζ παξαθνινπζεί κε ζηνξγηθφ ελδηαθέξνλ ηηο εμνκνινγήζεηο ηεο Alma πνπ 

ηηο απνθαιχπηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ελδφκπρεο ζθέςεηο ηεο. Ώπφ ηελ άιιε ε 

ίδηα απνιακβάλεη ηνλ έθδειν ζαπκαζκφ ηεο λνζνθφκαο πνπ ίζσο λα ππνθξχπηεη θαη 

κηα εξσηηθή έιμε πξνο ην πξφζσπφ ηεο. κσο ην εηδπιιηαθφ ζθεληθφ είλαη 

πξννξηζκέλν λα αλαηξαπεί ζχληνκα. Ο Bergmanζπάληα επηηξέπεη ζηνπο ήξσέο ηνπ 

λα απνιαχζνπλ γηα πνιχ ηελ επηπρία ηνπο. Σν γξάκκα ηεο Βιίδακπεζ ζηελ ςπρίαηξν 

πνπ ζα ηξαπκαηίζεη αλεπαλφξζσηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ Almaφηαλ εθείλε ην 

αλαθαιχςεη απνηειεί κία πξψηε έλδεημε γηα ηνλ πξαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

εζνπνηνχ. Ώπνθαιχπηεηαη ε πξνζπνίεζε ζην θέξζηκφ ηεο θαη ε απηαξέζθεηα πνπ 

ηξνθνδνηείηαη απφ ην ζαπκαζκφ ηεο Alma. Δ εππξνζεγνξία πνπ επηδείθλπε φιν απηφ 



ην δηάζηεκα απνδείρηεθε καλδχαο κηαο ςπρξήο, ππνινγηζηηθήο ζθέςεο πνπ 

θαηαγξάθεη θαη κειεηά αληηδξάζεηο γηα λα ηηο εληάμεη ζην ζεαηξηθφ ηεο ξεπεξηφξην. 

Σν ςεχηηθν ελδηαθέξνλ ηεο ήηαλ κία πξνζρεδηαζκέλε ηαθηηθή γηα λα γνεηεχζεη ηελ 

αλππνςίαζηε λνζνθφκα. Ώθφκα θαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο Alma εθείλε αξλείηαη λα 

ηεο απνδψζεη ηελ ειάρηζηε αμία φηαλ εθείλε ηεο δεηά λα ηεο κηιήζεη. Θα ηελ 

θαζππνηάμεη νινθιεξσηηθά φηαλ, ζα θχγεη πξνζβεβιεκέλε απφ ην ζπίηη απεηιψληαο 

λα δηαξξήμεη ηε ζρέζε ηνπο θαη ε Almaζα ηελ αθνινπζήζεη ηαπεηλσκέλε. Δ 

αιαδνλεία ηεο ζα κεηαηξαπεί ζε θφβν κνλάρα φηαλ ε Almaαπεηιήζεη ηε ζσκαηηθή 

ηεο αθεξαηφηεηα κε ην θαπηφ λεξφ. Βίλαη κηα απφ ηηο ειάρηζηεο ζηηγκέο πνπ ηελ 

αθνχκε λα κηιάεη ζηελ ηαηλία («φρη, ζηακάηα»).  

 Δ ςπρνπαζνινγία ηεο Βιίδακπεζ δηαγξάθεηαη αθφκα πην θαζαξά κέζα απφ 

ηελ παξαζηηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεη κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. ηε δηάξθεηα 

ηεο ηαηλίαο βέβαηα ε ίδηα δελ έξρεηαη πνηέ άκεζα ζε επαθή κε ηνλ άλδξα θαη ην παηδί 

ηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζε εξκελείεο ησλ 

άιισλ ραξαθηήξσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θαζψο θαη ζηα νλεηξηθά επεηζφδηα φπνπ 

ε Alma κπαίλεη ζηε ζέζε ηεο. Σνλίδνπκε θαη πάιη πσο νξηζκέλα απφ απηά ηα 

γεγνλφηα ζα μεθαζαξίζνπλ κφλν εθ ησλ πζηέξσλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάιπζεο 

αθνχ απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα δξακαηνπνίεζε ηνπ αζπλείδεηνπ ςπρηθνχ 

θεηκέλνπ ηεο Alma. Βπηζηξέθνληαο ζην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο Βιίδακπεζ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο παξαθνινπζνχκε, ήδε ζε κηα απφ ηηο αξρηθέο ζθελέο, λα ζρίδεη 

θαλεξά αλαζηαησκέλε ηε θσηνγξαθία ηνπ γηνπ ηεο θαη ην απνλελνεκέλν γξάκκα ηνπ 

άλδξα ηεο. Σν κπζηήξην μεδηαιχλεη πξνο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο φπνπ ε Alma, ζην ξφιν 

ηνπ αδήξηηνπ θξηηή απνθαιχπηεη ηελ πην βαξηά ληξνπή ηεο Βιίδακπεζ, ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ παηδηνχ ηεο. Δ ζχιιεςή ηνπ ήηαλ άιισζηε γηα εθείλε ππφζεζε 

απηαξέζθεηαο θαη εμσηεξηθήο επηβεβαίσζεο. ε κηα θνηλσλία πνπ ζηαζκίδεη ηελ 

πιεξφηεηα ηεο γπλαηθείαο χπαξμεο κέζα απφ ην πξίζκα έκθπισλ θαηεγνξηψλ 

(ζχδπγνο, κάλα) ε Βιίδακπεζ αγσλίδεηαη λα ππνδπζεί έλα ξφιν δνηφ θαη αλήθεην. Δ 

επηδίσμε γηα λαξθηζζηζηηθή νινθιήξσζε κέζα απφ ηε κεηξφηεηα καηαηψλεηαη πξηλ 

αθφκα πξαγκαησζεί. Οη αιιαγέο ζην ζψκα ηεο απφ ηελ εγθπκνζχλε θαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ην ζεαηξηθφ ζαλίδη ηεο ζηέξεζαλ δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πεγέο ηεο αλαγλψξηζήο ηεο. Καηέιεμε έηζη λα απνζηξέθεηαη ην παηδί θαη ελδφκπρα 

λα απνδεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Δ ςπρξή πξνζσπηθφηεηά ηεο δελ ηεο επέηξεπε λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απαηηήζεηο ηεο κεηξφηεηαο. Ώθνχ θάζε 



πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηπγράλεη 

απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ην παηδί θαη, ιίγν κεηά, λα βπζηζηεί ζηε ζησπή. 

 Παξφκνηα ζθνπηκφηεηα εμππεξεηνχζε γηα ηελ εζνπνηφ θαη ν ζπδπγηθφο ηεο 

ξφινο. ηε ζθελή κε ηνλ άλδξα ηεο ε Almaκπαίλεη ζηε ζέζε ηεο θαη θέξεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ δπλεηηθά ζα θεξφηαλ θαη εθείλε. Τπνθξίλεηαη αξρηθά πσο ηνλ αγαπά 

θαη ζέιεη λα επηζηξέςεη θνληά ηνπ κα ηειηθά δελ αληέρεη ηελ πξνζπνίεζε θαη μεζπά. 

 Σέινο μερσξηζηή βαξχηεηα γηα ηηο πξνθαηαξθηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα 

δηαηππψζνπκε αθνινχζσο έρεη ε εξκελεία ηεο ςπρηάηξνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. 

Βηθάδνπκε πσο ν Bergmannηνπνζέηεζε ζθφπηκα ην κνλφινγν απηφ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε θακπή ηνπ έξγνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο θαζνδεγεηηθή γξακκή θαζψο 

αξρίδεη λα μεηπιίγεηαη ζηαδηαθά ν κίηνο ηεο αθήγεζεο. Δ ςπρίαηξνο, ζε κηα  γιψζζα 

πνπ ζπκίδεη  πεξηζζφηεξν ππαξμηζηή θηιφζνθν,  αλαθέξεηαη ζηελ πνιππξνζσπία ηεο 

εζνπνηνχ, θαη ζηελ αλάγθε ηεο λα απνδξάζεη κε θάζε θφζηνο απφ απηήλ. Μηιά 

αθφκα γηα ηελ επηινγή ηεο λα ζησπήζεη ζαλ χζηαηε πξνζπάζεηα θπγήο θαη πξνβιέπεη 

πσο λνκνηειεηαθά ζα νδεγεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

 Βθκεηάιιεπζε, ππνθξηζία,ςπρξή ππνινγηζηηθφηεηα, θπληζκφο, αδπλακία θαη 

αδηαθνξία γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ησλ άιισλ καδί κε έλα 

βαζαληζηηθφ αίζζεκα θελφηεηαο, φια πςσκέλα ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ. Δ Βιίδακπεζ 

ΐφγθιεξ πιεξεί φια ηα θξηηήξηα γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα ακηγήο λαξθηζζηζηηθή 

πξνζσπηθφηεηα (αθνχ ηεο ιείπεη ε παξνξκεηηθφηεηα ηνπ αληηθνηλσληθνπ). Σν  DSM-

Vζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη γηα ηελ λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα 

εμήο ζεκεία δηάγλσζεο: 

 Τπεξβνιηθή αλαθνξά ζηνπο άιινπο γηα ηε ξχζκηζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη 

ηνλ απηνθαζνξηζκφ. 

 Οη ζηφρνη ηίζεληαη κε βάζε ηελ άληιεζε επηβεβαίσζεο απφ ηνπο άιινπο.  

Ώλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο ππάξρεη:  

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ άιισλ. 

 Οη ζηελέο ζρέζεηο είλαη θαη απηέο επηθαλεηαθέο θαη εμππεξεηνχλ ηε 

ξχζκηζε ηεο απηνπεπνίζεζεο. 



 Βκθηινρσξεί ε αλάγθε γηα πξνζσπηθφ θέξδνο ελψ ην γλήζην ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ είλαη πεξηνξηζκέλν. 

 Ώίζζεκα κεγαινκαλίαο θαη δηαξθήο αλαδήηεζε ηεο πξνζνρήο. 

ηελ έθδνζε DSM-IV-TR(2000) πξνζηίζεληαη επίζεο ε αιαδνλεία θαη ε 

εθκεηαιιεπηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο άιινπο.Σα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ςπρηζκνχ ηεο Βιίδακπεζ ζπλάδνπλ ινηπφλ, δίρσο ακθηβνιία, κε ηηο ςπρνινγηθέο 

πεξηγξαθέο γηα ηελ λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαγή. ‟ απηή ηε κειέηε φκσο δελ ζα 

αξθεζηνχκε ζε κηα επηθαλεηαθή πεξηγξαθή. Θα πξνζπαζήζνπκε λα δηεηζδχζνπκε ζην 

ππφζηξσκα ηεο ςπρηθήο δνκήο γηα λα απνθαιχςνπκε ηηο πξαγκαηηθέο δηεξγαζίεο 

πίζσ απφ ηελ νξαηή ζπκπεξηθνξά. Με ιίγα ιφγηα ηί ζπκβαίλεη ζη‟ αιήζεηα κε ηελ 

πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ.Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ζηξαθνχκε ζηελ 

ςπραλαιπηηθή ζεσξία. 

Ναρθηζζηζκός θαη υσταλάισζε 

 Δ (ςπραλαιπηηθή) ηζηνξία ηνπ λαξθηζζηζκνχ απερεί νπζηαζηηθά ζηελ ίδηα ηελ 

εμέιημε ηεο ςπραλάιπζεο σο ζεσξεηηθφ ζψκα κέζα ζην ρξφλν. Δ ακθηζβήηεζε ηεο 

πξψηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο, ηα ζρίζκαηα θαη νη κεηαηνπίζεηο εγγξάθνληαη φια κε ηε 

ζεηξά ηνπο πάλσ ζηελ πνξεία ηεο έλλνηαο, ζεκάδηα πγηνχο εμέιημεο κηαο ζεσξίαο πνπ 

δελ θνβάηαη λα αλαλεψλεηαη δηαξθψο ζε αληηζηνηρία κε ηα λέα θιηληθά δεδνκέλα. 

πσο επηζεκαίλεη ε Μ. Κξαλάθε (1986) «ε αιήζεηα ηεο ςπραλάιπζεο δελ έρεη πηα 

κέηξν θαη θξηηήξην ηελ αθεξεκέλε, ηελ ηππηθή ζπλνρή ελφο επζπγξακκνπ ιφγνπ, 

ελφο θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο ζθέςεο. Κξίλεηαη θαη νξίδεηαη κέζα απφ ηε ζεξαπεπηηθή 

ηεο αλάιπζεο, ππφθεηηαη δειαδή ζηνλ αδηάθνπν έιεγρν θαη ηε δνθηκαζία ηεο 

πξάμεο». Δ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε γηα ηνλ λαξθηζζηζκφ, δελ απνηειεί έλα εληαίν θαη 

αξαγέο ζεσξεηηθφ πιαίζην, αιιά δηαθνξεηηθά ζρήκαηα πνπ, εθθηλψληαο απφ 

μερσξηζηέο αθεηεξίεο θαηαιήγνπλ ζπρλά ζε αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα. Δ 

πεξηνδνιφγεζε ζηελ ηζηνξία ηεο έλλνηαο ζα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα θαηαλνήζεη 

ηηο, νκνινγνπκέλσο ζνιέο, παξαπάλσ δηαηππψζεηο. 

 Φπζηθά είλαη αδχλαην λα εμεηάζνπκε νινθιεξσκέλα ην δήηεκα απηφ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αελ καο ην επηηξέπεη ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο αιιά 

θπξίσο ην βάζνο θαη ε ζπλζεηφηεηά ηεο ππφ εμέηαζε έλλνηαο. Άιισζηε φπσο 

παξαηεξεί ν HeinzKohut«ην δήηεκα ηνπ λαξθηζζηζκνχ είλαη ηφζν επξχ αθνχ θάπνηνο 

κπνξεί δηθαηνινγεκέλα λα ηζρπξηζηεί πσο αλαθέξεηαη ζην κηζφ  πεξηερφκελν ηνπ 



αλζξψπηλνπ κπαινχ –κε ην άιιν κηζφ λα είλαη ηα αληηθείκελα» (Kohut, 1971). Ώπηφ 

πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε ινηπφλ είλαη λα παξνπζηάζνπκε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά 

νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο ςπραλαιπηηθέο ζεσξήζεηο γηα ηελ έλλνηα απηή θαη 

αμηνπνηψληαο ηα πνξίζκαηά ηνπο λα εξκελεχζνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ 

ΐφγθιεξ.Αεδνκέλεο ηεο πεξηπινθφηεηαο απηψλ ησλ πνξηζκάησλ ε νινθιεξσκέλε 

θαηαλλφεζε ηνπο απαηηεί εθηελείο αλαθνξέο ζην ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν.Ώπν ηελ 

πιεπξά καο,πξνζπαζήζακε λα αληαπνθξηζνχκε ζε απηή ηελ πξφθιεζε ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. 

Η ζεφρία ηοσ Freud 

 Δ πξψηε ζεκαίλνπζα αλαθνξά
5
, ζην δήηεκα γίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εηζεγεηή ηεο ςπραλάιπζεο ηνπ SigmundFreud (1856-1939) ζηελ έθζεζή ηνπ «γηα ηνλ 

λαξθηζζηζκφ: Μία εηζαγσγή» (1914) (Fonagy, 2012). Ώπηφ ην θείκελν ζα απνηειέζεη 

ηελ αθεηεξία κηαο ζεσξεηηθήο δηειθπλζηίδαο γηα ηνλ λαξθηζζηζκφ πνπ ζα εθηπιηρζεί 

ζηνπο ςπραλαιπηηθνχο θχθινπο ηα επφκελα ρξφληα. Παξά ηηο ελλνηνινγηθέο ηνπ 

αλεπάξθεηεο, ηα κεζνδνινγηθά ηνπ αηνπήκαηα θαη ηηο ηδενινγηθέο πξναληηιήςεηο, 

θαηάινηπα ηεο ΐηθησξηαλήο εζηθήο, πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ αλάιπζε,ην θείκελν 

παξνπζηάδεη απμεκέλε ηζηνξηθή (Huprich, 2008) αιιά θαη επηζηεκνληθή αμία θαζψο 

εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζην πιαίζην ηεο κεηέπεηηα δηακάρεο. Ώπηή ε δηπιή αμία είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ απνθαζίζακε λα ην ηνπνζεηήζνπκε ζηελ αξρή ηεο πεξηνδνιφγεζήο 

καο. 

 ην μεθίλεκα ν Freudκαο πιεξνθνξεί φηη ν φξνο «λαξθηζζηζκφο» 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζε θιηληθφ επίπεδν απφ ηνλ PaulNeckeην 1899, γηα 

λα δειψζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ην ζψκα ηνπ σο 

ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν ζε βαζκφ πνπ ε ζπλήζεηα απηή λα θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν 

ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπ δσήο. Βδψ φκσο ν λαξθηζζηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ςπραλαιπηηθή εθδνρή ηνπ εγστζκνχ κε φιεο ηηο ιηβηδηληθέο ζπλδειψζεηο πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ. Σν θίλεηξν πνπ πξνθάιεζε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ Freudκε ην πξφβιεκα 

απηφ ήηαλ ε εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παξαθξεληθψλ νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ 

απφ ηελ κία ηάζεηο κεγαινκαλίαο αιιά θαη κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηα αληηθείκελα 

ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ. Μάιηζηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο  πζηεξηθνχο αζζελείο νη 

                                                           
5
Βίραλ πξνεγεζεί θαη θάπνηεο ιηγφηεξν αμηνζεκείσηεο κειέηεο φπσο ην «χκπιεγκα ηνπ Θενχ» ηνπ 

ErnestJones. 



νπνίνη επελδχνπλ ιηβηδηληθά αληηθείκελα ηεο θαληαζίαο, νη αζζελείο απηνί θαίλεηαη 

λα κελ θαηεπζχλνπλ ηε libidoφρη κφλν ζε εμσηεξηθά αιιά νχηε ζε εζσηεξηθά –

θαληαζηαθά- αληηθείκελα. Ώπηφ ζπκπιεξψλεη ν Freud ηζνδπλακεί κε ηελ αλάζρεζε 

ηεο δηαξθνχο ελεξγεηαθήο ξνήο. Δ libido ζε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα 

ραζεί ή λα εμαθαληζηεί παξά κφλν κε ην ζάλαην ηνπ νξγαληζκνχ. Οθείινπκε λα 

αλαθαιχςνπκε ινηπφλ ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηεο. Ώπηφο, δελ είλαη άιινο απφ ηνλ ίδην 

ηνλ εαπηφ, ην Βγψ. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνπ νλνκάδεηαη δεπηεξνγελήο 

λαξθηζζηζκφο θαζψο απνηειεί κνξθή παιιηλδξφκεζεο ζην αξρατθφ ζηάδην ηνπ 

πξσηνγελνχο λαξθηζζηζκνχ
6
. Καηάινηπα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ απαληψληαη εθηφο απφ ην 

δεπηεξνγελή λαξθηζζηζκφ, γξάθεη ν Freud(1914) , ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ πξσηφγνλσλ. Δ ςεπδαίζζεζε ειέγρνπ ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ, κέζα απφ ηε 

ζαπκαηνπξγφ δχλακε ησλ ιέμεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε καγεία ησλ πξσηφγνλσλ 

(αληκηζκφο) θαη ηε ζθέςε ησλ παηδηψλ, εδξάδεηαη πάλσ ζην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνλ 

πξσηνγελή λαξθηζζηζκφ, αίζζεκα παληνδπλακίαο. 

 ην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ νη απαληήζεηο πνπ δίλεη 

ζηελ θξηηηθή πνπ ηνπ αζθήζεθε απφ ηνλ Jungγηα ηελ κειέηε ηνπ πάλσ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Schröeber. «Γηαηί ε απφζπξζε ηεο libidoαπφ ηα αληηθείκελα» (θαη ε 

επηζηξνθή ηεο πίζσ ζηνλ εαπηφ) δηεξσηάηαη ν Jung„‟λα νδεγεί θαη‟ αλάγθε ζηε 

κεγαινκαλία θαη ζηελ ραξαθηεξηζηηθή γηα ηνπο ςπρσηηθνχο, απψιεηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο; Μήπσο θαη νη αζθεηέο δελ απαξλνχληαη ηνπο ζεμνπαιηθνχο 

πεηξαζκνχο κε παξφκνην ηξφπν;‟‟ Βδψ ν Freud αληηηείλεη πσο ε νπζηαζηηθή δηαθνξά 

ησλ απνρσξεηψλ θάζε είδνπο είλαη πσο νη απαγνξεπκέλεο ζεμνπαιηθέο ελνξκήζεηο 

κεηνπζηψλνληαη ζε απνδεθηέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε πεξηζπιινγή θαη ε 

ελαζρφιεζε κε ηα ζεία. Δ libido ινηπφλ δελ ζηξέθεηαη ζην Βγψ αιιά πξνζθνιιάηαη 

ζε λέα αληηθείκελα. 

 Όζηεξα απφ απηέο ηηο απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο ν Freudεπηζηξέθεη ζην 

δήηεκα ηνπ δεπηεξνγελνχο λαξθηζζηζκνχ. Εζρπξίδεηαη πσο ε κεγαινκαλία πνπ ηνλ 

ζπλνδεχεη ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη σο κία κνξθή άκπλαο απέλαληη ζηηο δπζάξεζηεο 

ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο . Δ αλαπφθεπθηε καηαίσζή ηεο ππεξεπελδπκέλεο 

εηθφλαο ηνπ εαπηνχ φκσο  θαη ε ζπλεπαθφινπζε θαηάξξεπζε ηεο άκπλαο νδεγεί ζηελ 
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Ο πξσηνγελήο λαξθηζζηζκφο αληηπξνζσπεχεη έλα πξψην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζηε δσή ηνπ βξέθνπο 

φπνπ ην Βγψ δελ έρεη αθφκα ζρεκαηηζηεί. ηε ζέζε ηνπ ππάξρεη κηα ηδηφκνξθε ςπρνζσκαηηθή ελφηεηα 

κε ην πεξηβάιινλ. 



εθδήισζε ςπρσζηθνπ ηχπνπ παζνινγίαο. Ο Freudζεσξεί ινηπφλ ηφζν ηε 

λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή φζν θαη ηηο ςπρψζεηο, ζεκεία πάλσ ζε έλα θνηλφ άμνλα. 

Καηά ζπλέπεηα, νη φπνηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη έρνπλ πνζνηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

εμαξηάηαη απφ ηα επίπεδα ζπζζψξεπζεο ηεο libido.Σελ άπνςε απηή ζα θαηαξξίςεη ν 

Kernberg φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

 Ώθνινχζσο επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηα πνξίζκαηα απηά κε ηε ζεσξία ηνπ γηα 

ηελ πξψτκε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θχισλ. Τπνζηεξίδεη πσο ν 

πξσηαξρηθφο εξσηηθφο δεζκφο ζρεκαηίδεηαη κε ην πξφζσπν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 

επηβίσζε ηνπ λενγλνχ. Δ θιηληθή πξαθηηθή απνθαιχπηεη φκσο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην αλακελφκελν πξφηππν, φπσο νη νκνθπιφθηινη πνπ 

επηιέγνπλ σο εξσηηθφ αληηθείκελν ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ (λαξθηζζηζηηθή επηινγή 

αληηθεηκέλνπ). Ώλάινγεο δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη αλάκεζα ζηα δχν θχια. ηνπο 

άλδξεο είλαη ζπλεζέζηεξε, πάληα ζχκθσλα κε ην Freud, ε αλάπηπμε ελφο ηζρπξνχ 

δεζκνχ κε ηελ κεηέξα, γη‟ απηφ θαη είλαη ζε ζέζε λα αηζζαλζνχλ εληνλφηεξα ην 

αίζζεκα ηεο αγάπεο. Οη γπλαίθεο αληίζεηα ,θαη εηδηθφηεξα φζεο είλαη πξνηθηζκέλεο κε 

εληππσζηαθή εκθάληζε, θαίλεηαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ αγάπε πεξηζζφηεξν πξνο ηνλ 

εαπηφ ηνπο εκθαλίδνληαο ηάζεηο δεπηεξνγελνχο λαξθηζζηζκνχ. Πξνεμάξρεη ινηπφλ ε 

αλάγθε λα αγαπεζνχλ παξά λα αγαπήζνπλ. Δ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ 

θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Freud. 

 Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα βέβαηα δηζηάδεη θαλείο λα πηνζεηήζεη απφςεηο 

ηέηνηνπ είδνπο γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Ο ιφγνο ηνπ Freud είλαη βαζηά δηαπνηηζκέλνο 

απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο ΐηθησξηαλήο επνρήο (ηνπ 19
νπ

 αηψλα) πνπ απνδίδνπλ 

νπζηνθξαηηθά, θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ζηε γπλαηθεία θχζε
7
. 

Ήκαζηε αλαγθαζκέλνη ινηπφλ λα απνξξίςνπκε ηελ παξαπάλσ εξκελεία γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο Βιίδακπεζ. 

 Ώπηή ε πξψηκε ζεσξία ηνπ γηα ην λαξθηζζηζκφ ζα νινθιεξσζεί κε ηελ 

αλαθνξά ηνπ ζην ηδεψδεο Βγσ. Δ κεηάβαζε απφ ηνλ πξσηνγελή λαξθηζζηζκφ ζηελ 

ψξηκε ςπρνζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ζηαδηαθή ιηβηδηληθή 

επέλδπζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Σν αξρηθφ αίζζεκα παληνδπλακίαο αίξεηαη απφ ηελ 
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ε θάζε πεξίπησζε νθείινπκε λα αληηκεησπίδνπκε ηελ θξνυδηθή ζθέςε ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε 

καθξηά απφ θνληφζσξνπο αθνξηζκνχο θαη θεηηρηζηηθέο εμηδαληθεχζεηο. ζα θη αλ κπνξνχκε λα 

πξνζάςνπκε ζην Freud, ην έξγν ηνπ απνηέιεζε ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζχγρξνλνπ ςπραλαιπηηθνχ 

θηλήκαηνο. Γη‟ απηφ θξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ αλαθνξά ζε απηφ ζε θάζε κειέηε κε ςπραλαιπηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 



πίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη (Rothstein, 

1980). Σί ζπκβαίλεη φκσο κε ηελ ελαπνκείλνπζα πνζφηεηα πνπ δελ δεζκεχηεθε ζε 

εμσηεξηθά αληηθείκελα; Γηα λα απαληήζεη ζε απηφ ην θξίζηκν εξψηεκα ν 

Freudεηζάγεη ζ‟ απηφ ην ζεκείν κηα απφ ηηο πιένλ ζεκειηψδεηο έλλνηεο ηεο 

ςπραλάιπζεο, ην ηδεψδεο Βγψ (κεηέπεηηα Τπεξεγψ). Ώπηή ε ηδαληθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ εαπηνχ πνπ ζπγθεληξψλεη φια εθείλα ηα ηδεαηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κέρξη ηφηε 

απνδίδνληαλ ζην αξρατθφ Βγψ ζα απνηειέζεη ζην εμήο κέηξν θαη θξηηήξην ζχγθξηζεο 

κε ην πξαγκαηηθφ Βγψ. Σν ππνθείκελν, είλαη πιένλ ππφινγν ζε κηα αδήξεηε 

εζσηεξηθεπκέλε εμνπζία, πνπ ειέγρεη αδηάθνπα ηνλ ςπρηθφ ηνπ ρψξν κε ζηφρν ηελ 

«ζχιιεςε» απαγνξεπκέλσλ ζθέςεσλ θαη επηζπκηψλ. ε αληάιιαγκα αληιεί, κέζα 

απφ ηε ζπκκφξθσζε ζηηο επηηαγέο ηνπ ηδεψδνπο Βγψ, κηα ψξηκε λαξθηζζηζηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ακπδξή ελζχκεζε κηαο παληνδπλακίαο πνπ έρεη πιένλ απνιέζεη 

νξηζηηθά. Δ αγσληψδεο ηειεηνζεξία ηνπ λαξθηζζηζηή δελ είλαη ινηπφλ δηφινπ ηπραία 

θαζψο φιεο ηνπ νη πξνζπάζεηεο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ αλαβίσζε απηήο ηεο 

παληνδπλακίαο. Ώπηφ ην ππεξεγψ είλαη πνπ ζα επηβάιιεη ζηελ Βιίδακπεζ φινπο 

εθείλνπο ηνπο ξφινπο (ζχδπγνο – κεηέξα) πνπ πνηέ ε ίδηα δελ ζέιεζε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη έζξεςε γηα πνιχ θαηξφ ηε λεχξσζε κέζα ηεο κε ηελ βίαηε 

απψζεζε ησ αλεπηζχκεησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηεο. 

 Έρνληαο πιένλ νινθιεξψζεη ην πεξίγξακκα ηεο ζεσξίαο ηνπ ν Freud κπνξεί 

λα δηαηππψζεη νξηζκέλα ηειεπηαία ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή  

ηα νπνία απνδεηθλχνληαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηελ εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

εζνπνηνχ. Έηζη, καζαίλνπκε πσο νη λαξθηζζηζηέο βηψλνπλ ηελ αγάπε σο έλα αίζζεκα 

ζπξξίθλσζεο ηνπ αηνκηθνχ Βγψ πνπ νδεγεί ζηελ άκεζε επαλαθνξά ηεο libido πίζσ 

ζηνλ εαπηφ. Δ αδπλακία ηεο Βιίδακπεζ λα αγαπήζεη ην ζχδπγφ ηεο κπνξεί λα 

εμεγεζεί σο εθδήισζε απηήο αθξηβψο ηεο δηεξγαζίαο. Με παξφκνην ηξφπν ζα 

κπνξνχζε λα εμεγεζεί θαη ε ζρέζε κε ην παηδί ηεο. Μάιηζηα, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 

παηδηνχ, ν Freudαλαθέξεη πσο ,θπζηνινγηθά, ε έιεπζή ηνπ ζπλνδεχεηαη κε ηελ 

απψιεηα ελφο κέξνπο ηνπ λαξθηζζηζκνχ ηνπ γνλέα πνπ πξνβάιιεηαη πιένλ πάλσ ζην 

παηδί. Δ ηάζε εμηδαλίθεπζήο ηνπ δελ απνηειεί παξά αλαβίσζε ηνπ πξσηαξρηθνχ 

λαξθηζζηζκνχ ηνπ γνλέα πνπ ε πξαγκαηηθφηεηα έρεη πιένλ αθπξψζεη. Δ Βιίδακπεζ 

φκσο θαίλεηαη λα αξθείηαη λα παξαδψζεη απηφ ην ηκήκα ηνπ εαπηνχ ηεο ζην παηδί. 

Γεηά λα δηαηεξήζεη αθέξαην ηνλ λαξθηζζηζκφ ηεο γη‟ απηφ ερζξεχεηαη ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα νηηδήπνηε ηνλ απεηιεί αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα ην ίδην ηεο ην παηδί. 



 Σα ακέζσο επφκελα ρξφληα, θαη κε ην πέξαζκα απφ ηελ ηνπηθή ζηε δνκηθή 

ζεσξία ν Freud ζα επαλέιζεη ζην δήηεκα απηφ κε αθφκε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα.Ήηαλ 

ε πεξίνδνο πνπ νη έξηδεο ζηνπο ςπραλαιπηηθνχο θχθινπο πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη ην 

ζρίζκα βάζπλε αλεπίζηξεπηα. Οη επίγνλνη ηνπ Freudέκειιε λα αθνινπζήζνπλ 

αζχκπησηεο ζεσξεηηθέο δηαδξνκέο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο λα αλαζεσξήζνπλ εθ 

βάζξσλ  ηελ θιεξνλνκηά ηνπ ΐηελλέδνπ πξνπάηνξα. 

 

Η δηάζπαζε ηοσ υσταλαισηηθού θηλήκαηος θαη ε κοίρα ηοσ λαρθηζζηζκού 

 Ήδε πξηλ απφ ην ζάλαην ηνπ Freudην 1939 νη απνζηαζίεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

ςπραλαιπηηθνχ θηλήκαηνο ππέζθαπηαλ ηε ζπλνρή ηνπ. Οη δηακάρεο αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα ξεχκαηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζθέςεο θνξπθψζεθαλ ζηε ΐξεηαλία φπνπ 

κεηνίθεζαλ πνιινί αλαιπηέο ηε δεθαεηία ηνπ ηξηάληα ιφγσ ηεο αλφδνπ ηνπ λαδηζκνχ. 

Ώλάκεζά ηνπο ε πην θνκβηθή ζπληειέζηεθε κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ κε 

επηθεθαιήο ηελ AnnaFreudθαη ηε MelanieKleinαληίζηνηρα (BattemanB. Holmes, 

2003).Οη θιηληθέο παξαηεξήζεηο ηεο ηειεπηαίαο έζεζαλ ζε επζεία ακθηζβήηεζε 

νξηζκέλα θεληξηθά ζεκεία ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο –φπσο ε χπαξμε ηνπ πξσηνγελνχο 

λαξθηζζηζκνχ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ- θαη απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ησλ αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ. Δ κνξθή ηεο ςπραλάιπζεο 

άιιαμε έθηνηε ξηδηθά. 

 πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε Kleinαληηιακβάλεηαη ην 

αζπλείδεην φρη σο κηα  σο πεδίν εγγξαθήο ησλ ζρέζεσλ κε ηα πξψηα αληηθείκελα πνπ 

επηθαζνξίδνπλ ην ραξαθηήξα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ αξγφηεξα. 

Βπηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο χπαξμεο ελφο πξψτκνπ Βγψ ήδε απφ ηελ γέλλεζε, ην 

νπνίν εθηειεί ακπληηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ βξέθνπο απφ ηηο 

εμσηεξηθέο απνγνεηεχζεηο θαη έλα ηζρπξφ έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ πνπ ην απεηιεί κε 

ςπρηθφ θαηαθεξκαηηζκφ. Έηζη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ πξνεμάξρεη 

ν ακπληηθφο κεραληζκφο ηεο πξνβνιηθήο ηαχηηζεο, ζε έλα ζηάδην πνπ ε 

Kleinνλνκάδεη «παξαλντθή ζρηδνεηδή ζέζε» (Βllman,2009). ηε ζπλέρεηα, ε 

πξννδεπηηθή απαξηίσζε ηνπ δηρνηνκεκέλνπ αληηθεηκέλνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε 

ζηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε (Klein, 1975). Κπξίαξρνο ακπληηθφο κεραληζκφο είλαη εδψ ε 

απψζεζε. Παξαθάησ, κε ηελ αλαθνξά καο ζηνλ Kernberg, ζα εμεηάζνπκε 



ιεπηνκεξέζηεξα ηηο παξαηεξήζεηο απηέο θαη ηελ μερσξηζηή ζεκαζία ηνπο γηα ην 

δήηεκα ηνπ λαξθηζζηζκνχ. 

 Οη «ξεβηδηνληζηηθέο» ηδέεο ηεο Kleinηελ έθεξαλ ζε κεησπηθή ζχγθξνπζε κε 

ηελ θφξε ηνπ S. Freud, Annaην έξγν ηεο νπνίαο απνηέιεζε ην ππφβαζξν γηα ηε ζρνιή 

ηεο ςπρνινγίαο ηνπ Βγψ πνπ επηθξάηεζε θπξίσο ζηηο Δ.Π.Ώ.ήκεξα, θπξηαξρεί ε 

ηάζε ζχλζεζεο ησλ δχν ζεσξηψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Kernberg, αλ θαη 

νξηζκέλνη ςπραλαιπηέο ηνλίδνπλ ηε ζεκειηψδε αδπλακία ζπκβηβαζκνχ ηνπο. 

Ώλαθνξηθά κε ηνλ λαξθηζζηζκφ, νη πιένλ νινθιεξσκέλεο ςπραλαιπηηθέο ζεσξήζεηο 

(Huprich, 2008) πνπ έρνπλ πξνηαζεί είλαη απηέο ηνπ Kohutθαη ηνπ Kernbergηηο νπνίεο 

ζα αμηνπνηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ εμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Βιίδακπεζ. 

Η ζσκβοιή ηοσ Kernberg 

 Μία απφ ηηο πιένλ εκβιεκαηηθέο κνξθέο ζην ρψξν ηεο ζχγρξνλεο 

ςπραλάιπζεο είλαη αλακθίβνια ν OttoKernberg. Γελλεκέλνο ζηε ΐηέλλε ηελ επνρή 

ηεο ρηηιεξηθήο παληνδπλακίαο, αλαγθάζηεθε λα κεηαλαζηεχζεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ζηε Υηιή θαη χζηεξα ζηηο ΔΠΏ φπνπ ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ 

ςπραλάιπζε. Σν ζεσξεηηθφ ηνπ έξγν είλαη κηα επθπήο ζχλζεζε ηεο Κιατληθήο 

παξάδνζεο κε ηελ ςπρνινγία ηνπ Βγψ. Έηζη, ζεσξείηαη, θαη φρη άδηθα ε πην 

πξνσζεκέλε εθδνρή ηεο ζεσξίαο ησλ αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ. Δ δηακάρε ηνπ κε 

ηνλ Kohutγηα ην δήηεκα ηνπ λαξθηζζηζκνχ ζεκάδεςε αλεμίηεια ηελ πνξεία ηεο 

λεφηεξεο ςπραλάιπζεο. Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο κειέηεο ζα 

παξνπζηάζνπκε θαη ηηο δχν αληηθξνπφκελεο απφςεηο αθήλνληαο ζηελ πξνηίκεζε ηνπ 

αλαγλψζηε ηελ ηειηθή επηινγή αλάκεζά ηνπο.  

 Δ πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λαξθηζζηζηψλ πνπ καο δίλεη ν Kernberg, 

αλ θαη ηαηξηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ DSMπνπ παξαζέζακε 

πξνεγνπκέλσο, είλαη θαηαθαλψο πιεξέζηεξε. Βπηζεκαίλεη αξρηθά πσο νη 

λαξθηζζηζηηθνί αζζελείο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηδεηθλχνπλ εμαηξεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο 

(Kernberg1970)
8
. Ώπηφ καο ζπκίδεη ηα ιφγηα ηεο Alma πξνο ηελ Βιίδακπεζ «Λέλε φηη 

είζαη πγηήο αιιά έρεηο ηελ ρεηξφηεξε κνξθή αξξψζηηαο». Πνιινί είλαη επηηπρεκέλνη 

επαγγεικαηίεο πνπ απνιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ πεξίγπξφ 
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ηνπο(φπσο ε Βιίδακπεζ). Σα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ ζε πξψην βαζκφ λα «πξνδψζνπλ» 

ηελ χπαξμε ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε ηζρπξή αλάγθε επηβεβαίσζεο θαη ζαπκαζκνχ απφ 

ηνπο άιινπο πνπ ζπλππάξρεη κε κία κεγαιεηψδε εηθφλα ηνπ εαπηνχ. Ώπηή ε εηθφλα 

είλαη θαη ε κνλαδηθή πεγή επραξίζηεζεο γηα ηνλ λαξθηζζηζηή πνπ βξίζθεηαη, θαηά ηα 

άιια, ζε απφιπηε αδπλακία λα νηθνδνκήζεη ζρέζεηο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

θαηαλφεζεο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ (ζρέζε ηεο Βιίδακπεζ κε ην παηδί ηεο). Οη 

ζρέζεηο ηνπο ηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηελ εμηδαλίθεπζε ηνπ άιινπ πνπ ιεηηνπξγεί 

εδψ σο λαξθηζζηζηηθφ ζπκπιήξσκα θαη ηελ πιήξε ππνηίκεζε θαη δηφινπ ζπάληα ηελ 

αδίζηαθηε εθκεηάιιεπζε εθείλσλ πνπ γίλνληαη αληηιεπηνί σο θαηψηεξνη. Βζσηεξηθά 

βηψλνπλ έλα αίζζεκα, δηαξθνχο θελφηεηαο, θάηη πνπ επηζεκαίλεη θαη ε Almaζε κηα 

απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο γηα ηελ εζνπνηφ («είζαη θελή, αδηάθνξε»). Σαπηφρξνλα θάζε 

αίζζεκα εγθαηάιεηςεο ή απψιεηαο ππξνδνηεί αλεμέιεγθηε νξγή θαη εθδηθεηηθφηεηα 

ζηε ζέζε ηεο θπζηνινγηθήο ζιίςεο, πνπ φκσο είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίδνπλ κε ηελ 

δηφγθσζε ηνπ Βγψ ζε αληίζεζε κε ηνπο νξηαθνχο αζζελείο (Kernberg 1984). 

 Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά,κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε πξψηκεο 

αληηθεηκελφηξνπεο ζρέζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κνξθνπνηεηηθφο παξάγνληαο γηα 

ηελ ςπρηθή δνκή. Αηακνξθψλνπλ δειαδή παγησκέλα ζρεζηαθά κνηίβα, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη θαη‟ επαλάιεςε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ιεηηνπξγψληαο έηζη σο 

«πξφηππα ζρέζεσλ». Ο Kernberg (1970), αθνινπζψληαο ζε απηφ ην ζεκείν ηνλ 

Rosenfeld (Steiner,2008) ππνζηεξίδεη πσο ε λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή δελ απνηειεί 

ζπγθπξηαθή εθηξνπή ζε κία θαηά ηα άιια θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ςπρηζκνχ αιιά 

αληαλαθιά κηα παζνινγηθή δνκή ηνπ ραξαθηήξα. Ώπνκαθξχλεηαη θαηά ζπλέπεηα απφ 

ηελ θιαζζηθή θξνυδηθή ζεψξεζε πνπ αληηιακβάλεηαη ην δεπηεξνγελή λαξθηζζηζκφ 

σο κηα επηζηξνθή ηεο ιηβηδηληθήο ελέξγεηαο ζην Βγψ. Γηα ηνπο ζεσξεηηθνχο ησλ 

αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ ην πξφβιεκα πεγάδεη απφ ηνλ ίδην ηνλ ςπρηθφ 

ζρεκαηηζκφ (Βγψ, Βθείλν, Τπεξεγψ) ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ζηξεβιψζεηο θαηά ηελ 

πνξεία ηεο αλάπηπμεο ππφ ηελ επίδξαζε ελφο ηζρπξνχ ηξαχκαηνο. κσο ζε αληίζεζε 

κε ηνλ Rosenfeld, πνπ εθπξνζσπεί ηελ παξαδνζηαθή θιατληθή αληίιεςε, ν 

Kernbergππνζηεξίδεη πσο απηέο νη δηαδηθαζίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ πξψην ρξφλν 

ηεο δσήο (Kernberg 1984). Σν δηθφ ηνπ κνληέιν παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο 

νκνηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ησλ Jacolsonθαη Mahler (Kernberg, 1984) πνπ 

εληάζζνληαη ζηε ζρνιή ηεο ςπρνινγίαο ηνπ Βγψ. χκθσλα κε απηφ ινηπφλ ην βξέθνο 

δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίζεη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ απφ εθείλεο ηνπ 



αληηθεηκέλνπ. Σνπο επφκελνπο κήλεο, αδπλαηψληαο λα ελζσκαηψζεη ηα 

αληηθξνπφκελα δεδνκέλα, πξνβαίλεη ζε κηα πιήξε δηάζρηζε ηεο ελφηεηαο εαπηνχ – 

αληηθεηκέλνπ ζε θαιή θαη θαθή. ηαδηαθά, νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ, ρσξίο φκσο λα θαηαξγεζεί ε δηάζρηζε ε νπνία 

παίξλεη πιένλ ηε κνξθή θαιφο – θαθφο εαπηφο, θαη θαιφ – θαθφ αληηθείκελν. Δ 

δηαδηθαζία άξζεο ηεο δηάζρηζεο ζα δηαξθέζεη θαζ‟ φιε ηελ νηδηπφδεηα πεξίνδν. Βδψ 

ζα επηηεπρζεί νξηζηηθά ε απαξηίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ππφ ηε γλψζε πσο ηφζν ηα 

θαιά φζν θαη ηα θαθά ζηνηρεία αλήθνπλ ζην ίδην αληηθείκελν. Δ επηηπρήο πεξαίσζε 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη αλαγθαίνο φξνο γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο ζπλεθηηθήο εηθφλαο 

ηνπ εαπηνχ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία πγεηψλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα ψξηκεο εμάξηεζεο απφ ην αληηθείκελν. Σν 

ζηάδην απηφ απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θπζηνινγηθήο απηνεθηίκεζεο, 

ηεο άληιεζεο πξαγκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία, ηεο ηθαλφηεηαο 

θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ άιισλ, ηελ έθθξαζε γλήζησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ εζηθνχ θψδηθα. ηαλ ν 

ηξαπκαηηζκφο ιακβάλεη ρψξα ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο φπνπ ηα φξηα 

αλάκεζα ην λεφηεπθην Βγψ θαη ην αληηθείκελν είλαη αθφκε ζνιά, θηλεηνπνηείηαη έλαο 

κεραληζκφο παιηλδξφκεζεο ζηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε αδηαθνξνπνίεηεο 

ζπκβίσζεο κε ην αληηθείκελν. Δ ζπγρψλεπζε απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ είλαη ε βαζχηεξε 

αηηία πίζσ απφ ηηο ςπρσζηθέο εθδειψζεηο απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο απνγνήηεπζεο πνπ πξνθάιεζε ην αληηθείκελν θαηά ηελ πξψηε θάζε 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ο Rosenfeld (Kernberg,1984), ιαλζαζκέλα ππνζέηεη πσο ε 

δηακφξθσζε ηεο λαξθηζζηζηηθήο παζνινγίαο αθνινπζεί αληίζηνηρε πνξεία. Οη 

λαξθηζζηζηέο φκσο παξφιν ηνλ παξαινγηζκφ πνπ δηαθξίλεη νξηζκέλεο απφ ηηο ηδέεο 

ηνπο, δελ παξνπζηάδνπλ ςπρσζηθά παξαιεξήκαηα θαη ζε γεληθέο γξακκέο δηαηεξνχλ 

ηελ επαθή ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δ ζεσξία ηνπ Kernbergθαίλεηαη λα εμεγεί κε 

κεγαιχηεξε πεηζηηθφηεηα απηφ ην ζεκείν ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ Rosenfeld. 

Ώπηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ησλ λαξθηζζηζηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία 

ζχκθπζεο ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ηδεαηνχ εαπηνχ, ηνπ ηδεαηνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

ηνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ. Ο ηξαπκαηηζκφο θαη ε ζπλεπαθφινπζε ελεξγνπνίεζε ηεο 

άκπλαο ζπκβαίλνπλ ζε κηα ζηηγκή ηεο αλάπηπμεο φπνπ ηα φξηα ηνπ Βγψ έρνπλ ήδε 

παγησζεί θαη ε δηαθνξνπνίεζε κε ην αληηθείκελν είλαη νξηζηηθή κε απνηέιεζκα λα 

κελ πξνθαιείηαη ε ζπγρψλεπζε Βγψ – αληηθεηκέλνπ φπσο ζηνπο ςπρσζηθνχο. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε ινηπφλ πσο ηα άηνκα κε λαξθηζζηζηηθή δνκή πξνζσπηθφηεηαο 



αξλνχληαη ηηο δηαθνξέο ηνπ εαπηνχ κε ην αληηθείκελν, θαη «πθαξπάζνπλ» ηηο θαιέο 

ηνπ ηδηφηεηεο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φκσο φηη θαηαξγνχλ ηα φξηα πνπ επηβάιιεη ε 

αξρή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Kernberg 1970). Ώπψηεξνο ζθνπφο απηήο ηεο 

ηδηνπνίεζεο είλαη ε δηάξξεμε θάζε δεζκνχ εμάξηεζεο κε ην αληηθείκελν εμ αηηίαο ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο απνγνήηεπζεο πνπ πξνθάιεζε ε αξρηθή αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Ο 

εαπηφο πξνζιακβάλεη κία κεγαιεηψδε δηάζηαζε θαη ην αληηθείκελν, 

απεκπινπηηζκέλν απφ ηα εμηδαληθεπκέλα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

επηθάλεηα πξνβνιήο γηα ηηο πην αλεπηζχκεηεο φςεηο ηνπ εαπηνχ. Ώπνθηά έηζη έλα 

ραξαθηήξα απεηιεηηθφ, θαηαδησθηηθφ θαη επηθίλδπλν γη‟ απηφ θαη ν λαξθηζζηζηήο 

απνδεηά κε θάζε ηξφπν λα ην ππνηηκήζεη θαη λα ην θαηαζηξέςεη. 

 Σα παξαπάλσ έξρνληαη ζε πξνθαλή αληίζεζε κε ηελ θπζηνινγηθή δηαδηθαζία 

ζπγθξφηεζεο ηεο ςπρηθήο δνκήο. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

ηδεαηνχ εαπηνχ θαη ηνπ ηδεαηνχ αληηθεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εζσηεξηθεπκέλεο 

γνλετθέο απαηηήζεηο δηακνξθψλνπλ ην ππνζχζηεκα ηνπ Τπεξεγψ. Σν άηνκν αληιεί 

ψξηκε λαξθηζζηζηηθή ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ αληαπφθξηζε ζην πξφηππν ηνπ 

ηδαληθνχ εαπηνχ πνπ ζέηνπλ νη γνλετθέο απαηηήζεηο θαη αξγφηεξα νη θνηλσληθέο 

επηηαγέο. Σν Τπεξεγψ, σο ε ελδνςπρηθή απεηθφληζε ηνπ πξσηαξρηθνχ εμσηεξηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, έρεη ζπλεπψο δηπιή ππφζηαζε: απφ ηε κία είλαη επηζεηηθφ θαζψο 

αμηψλεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ εγψ ζηηο πξνζηαγέο ηνπ κα ηαπηφρξνλα απνηειεί ηελ 

πεγή θάζε αηζζήκαηνο αμίαο θαη απνδνρήο γηα ηνλ εαπηφ. Ώλ αλαπηπρζεί 

θπζηνινγηθά ινηπφλ επηηξέπεη ηελ νηθνδφκεζε πγηψλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ φπνπ νη 

απαηηήζεηο ηζνζηαζκίδνληαη απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θέξδνο πνπ θαξπψλεηαη ην 

άηνκν. Σα παξαπάλσ εθθξάδνληαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (εξσηηθέο – θηιηθέο) κέζα 

απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ επηδεηθλχεη θαλείο λα εμσηεξηθεχεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη 

ζεμνπαιηθέο ηνπ αλάγθεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθήο 

δέζκεπζεο κε ην αγαπεκέλν πξφζσπν αιιά θαη ελαιιαγήο ζηνπο ξφινπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε θξνληίδα απφ ή γηα ηνλ άιινλ. Ώπφ απηή ηε ζχληνκε απαξίζκεζε 

εχθνια δηαπηζηψλνπκε πσο ν αζζελήο κε λαξθηζζηζηηθή παζνινγία παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζηηο εθθάλζεηο εθείλεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο θάηη πνπ ν Bergmanαπνηππψλεη κε γιαθπξφ ηξφπν κέζα απφ 

ην ραξαθηήξα ηεο Βιίδακπεζ. 

 Ώθφκα θαη φηαλ παγησζεί ηειηθά ε ςπρηθή δνκή ησλ λαξθηζζηζηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηα φξηα αλάκεζα ζην Βγψ θαη ην Τπεξεγψ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 



ηελ εμηδαληθεπκέλε αλαπαξάζηαζε παξακέλνπλ δπζδηάθξηηα. Οη απαηηήζεηο ηνπ 

εζσηεξηθεπκέλνπ γνλέα δελ γίλνληαη αληηιεπηέο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε 

αγάπεο (θαη άξα πξνζσπηθήο αμίαο) θαζψο ε παζνινγηθή ζχκθπζε Βγψ θαη Τπεξεγψ 

δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε πσο νηηδήπνηε θαιφ πεγάδεη κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εαπηφ. Ώπνζπλδεδεκέλεο φπσο είλαη ινηπφλ απηέο νη απαηηήζεηο απφ ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ θπζηνινγηθά ηηο ζπλνδεχνπλ δηαηεξνχλ κφλν ην επηζεηηθφ θαη 

ηηκσξεηηθφ ηνπο ραξαθηήξα (Kernberg, 1970). Οη λαξθηζζηζηέο ινηπφλ δνπλ ππφ ην 

θαζεζηψο κηαο δηαξθνχο απεηιήο. Κάζε ζρέζε ηνπο επηζθηάδεηαη απφ ηε δακφθιεην 

ζπάζε ηεο ερζξφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη έηζη ε κφλε ηνπο επηινγή είλαη ε 

εμάιεηςή ηνπ. Ώπηή ε αζπλείδεηε παξψζεζε πξνο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

εθδειψλεηαη ζπλήζσο θάησ απφ ην πξνθάιπκκα ηεο ππνηίκεζεο ηνπ άιινπ. Χο 

απνηέιεζκα θπξηαξρεί ε ςπρξή εθκεηάιιεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηνπ 

άιινπ) πνπ βηψλεηαη φρη πξνο ηζάμην πξφζσπν αιιά κάιινλ σο κηα ζθηψδεο 

νληφηεηα δίρσο απηφλνκε ππφζηαζε, έλα είδνο ππνηαθηηθνχ ζηελ ππεξεζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ. Καη φηαλ έρεη πηα εμαληιήζεη ηελ αμία ρξήζεο ηνπ ζα 

αληηθαηαζηαζεί κε ηελ πξψηε επθαηξία, φπσο κηα άδεηα ζπζθεπαζία δίρσο 

πεξηερφκελν.Ο Kernberg (1970) ρξεζηκνπνηεί εδψ κία εχζηνρε κεηαθνξά. Λέεη πσο 

γηα ηνλ λαξθηζζηζηή νη άλζξσπνη κνηάδεη λα θαηέρνπλ έλα είδνο εζσηεξηθήο ηξνθήο, 

ηελ νπνία πξέπεη λα εμάγεη κε θάζε ηξφπν. Δ αληηζηνηρία κε ην πξψην αληηθείκελν, ην 

κεηξηθφ ζηήζνο, είλαη πξνθαλήο. πσο ην βξέθνο απνδεηά ην πξαγκαηηθφ (ηξνθή) 

θαη ζπκβνιηθφ (αγάπε, θξνληίδα) πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ νη 

λαξθηζζηζηέο αλαδεηνχλ, εμ‟ αηηίαο ηεο πξψηκεο καηαίσζεο, απηή ηελ πξσηαξρηθή 

επραξίζηεζε ζηηο ζρέζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο. 

 Δ Βιίδακπεζ ΐφγθιεξθέξεηαη ζηελ Alma κε έλα ηέηνην ηξφπν. Βπηζηξαηεχεη 

ηε γνεηεία ηεο γηα λα ηε ζαγελεχζεη θαη λα γίλεη απνδέθηεο ηεο ιαηξείαο ηεο. Όζηεξα 

ηελ ηαπεηλψλεη εζειεκέλα γηα λα δνθηκάζεη ηα φξηα ηεο αγάπεο ηεο θαη ηειηθά, 

έρνληαο ιάβεη ηνλ ζαπκαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη (ην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν πνπ 

αλαθέξακε) ηελ εγθαηαιείπεη. ηελ νπζία επηδεηά, θαη πεηπραίλεη λα ηελ 

θαζππνηάμεη κε έλα ζαδηζηηθφ ηξφπν αληιψληαο επραξίζηεζε απφ ηελ απφιπηε 

εμνπζία πνπ αζθεί πάλσ ηεο. 

 Δ πξνέιεπζε ησλ παζνινγηθψλ απηψλ αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ 

εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ λαξθηζζηζηηθνχ ςπρηζκνχ. Πίζσ απ‟ φιεο ηηο 

θαληαζηψζεηο κεγαιείνπ θαη θπξηαξρίαο εκθπινρσξεί ε εηθφλα, ελφο εαπηνχ 



ππνηηκεκέλνπ, θνβηζκέλνπ θαη εθδηθεηηθνχ πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζ‟ έλα θφζκν 

ηφζν ερζξηθφ φζν θαη ν ίδηνο (Kernberg, 1970). Δ ζαδηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηδεηθλχεη θαη νη κεγαιεηψδεηο ηδέεο είλαη έλαο ηξφπνο λα μνξθίζεη ηα αηζζήκαηα πνπ 

εμνπζηάδνπλ ηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ςπρηθνχ ηνπ ρψξνπ. 

 Σί είδνπο ηξαπκαηηζκφο φκσο ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα ηφζν ζνβαξή 

παξέθθιηζε απφ ηε θπζηνινγηθή πνξεία ηεο αλάπηπμεο; Δ αηηηνινγία βεβαίσο είλαη 

αξθεηά πην ζχλζεηε απφ κηα απιή αλαγσγή ζε θάπνηα γεγνλφηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

θαζψο ππεηζέξρνληαη θαη γελεηηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ησλ επηζεηηθψλ 

ελζηίθησλ. Ώπηέο νη παξάκεηξνη βέβαηα βξίζθνληαη εθηφο ηεο ςπραλαιπηηθήο 

δηθαηνδνζίαο γη‟ απηφ θαη δελ ζα αλαθεξζνχκε παξαπάλσ ζ‟ απηέο. Ώπηφ πνπ 

κπνξνχκε φκσο λα πξνζδηνξίζνπκε κε ηα ςπραλαιπηηθά εξγαιεία πνπ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο είλαη ν ραξαθηήξαο ησλ πξψηκσλ εκπεηξηψλ πνπ ππξνδφηεζαλ ηε 

λαξθηζζηζηηθή παζνινγία. 

 Ο (Kernberg, 1970) εζηηάδεη ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο κεηέξαο θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δσήο. Ώλ θαη δελ πξφθεηηαη γηα έλα θαζνιηθεπηηθφ ζπκπέξαζκα, 

αιιά γηα κηα δηαπίζησζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ θιηληθή εκπεηξία, νη πεξηζζφηεξνη 

λαξθηζζηζηηθνί αζζελείο πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν, πίζσ απφ κηα επηθαλεηαθή θαλνληθφηεηα, θπξηαξρεί ε θηγνχξα κηαο κεηέξαο 

αδηάθνξεο, ςπρξήο αθφκα θαη εκπαζνχο απέλαληη ζην παηδί. Βίλαη απηή αθξηβψο ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθαιεί ην αίζζεκα καηαίσζεο ηνπ λαξθηζζηζηή πνπ 

πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. Σαπηφρξνλα απηνί νη αζζελείο ζπρλά θαηείραλ θάπνην 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή ηθαλφηεηα, φπσο ε πςειφηεξε λνεκνζχλε, πνπ ηνπο 

μερψξηδε απφ ηελ πιεηνςεθία. Ώπηφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ιεηηνπξγεί σο 

αληίβαξν ζηα αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε κεηξηθή αδηαθνξία αιιά 

θαη σο πξψηε χιε γηα ηε κεηέπεηηα θαηαζθεπή ηνπ κεγαιεηψδνπο εαπηνχ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κάιηζηα ην ράξηζκα ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε κεηέξα σο 

λαξθηζζηζηηθή πξνέθηαζε ηεο ίδηαο. Σν παηδί απνθηά θεληξηθή ζέζε ην νηθνγελεηαθφ 

ζχζηεκα σο θνξέαο ηεο γνλετθήο θηινδνμίαο. Σν αζπλείδεην ζηίγκα απηήο ηεο 

αξρηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη πνπ εκπνδίδεη ην λαξθηζζηζηή λα δηακνξθψζεη ζηε 

ζπλέρεηα ζρέζεηο ψξηκεο εμάξηεζεο αθνχ θαξαδνθεί ν θφβνο ηεο επαλάιεςεο ησλ 

πξψηκσλ δπζάξεζησλ εκπεηξηψλ. ζνλ αθνξά ηελ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζηα 

παξαπάλσ καο βνεζνχλ λα δηαηππψζνπκε κηα ππφζεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο 

παζνινγίαο ηεο. γλσξίδνπκε φηη ε εζνπνηφο μερσξίδεη γηα ηελ εμαηξεηηθή νκνξθηά θαη 



ην ππνθξηηηθφ ηεο ηαιέλην. Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε ινηπφλ φηη απνηέιεζε θαη 

ε ίδηα, ράξε ζηηο ηδηφηεηεο απηέο αληηθείκελν λαξθηζζηζηηθήο πξνέθηαζεο. Άιια 

βέβαηα ζα ήηαλ ζεσξεηηθφ αηφπεκα λα ηζρπξηζζνχκε φηη απηά είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ εηθαζίεο. Δ ςπρνπαζνινγία θάζε είδνπο φζν θαη αλ παξνπζηάδεη νξηζκέλα θνηλά 

κνηίβα ζηνλ ηξφπν πνπ εθδειψλεηαη είλαη πξντφλ πνιππαξαγνληηθψλ επηδξάζεσλ νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε πξνζνρή θαηά ηε δηάγλσζε θαη κφλν φηαλ 

ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, θάηη πνπ φπσο επαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίζεη, κε 

έλα επηλνεκέλν ραξαθηήξα. 

 Ώθνχ εμεγήζακε ηηο θεληξηθέο αληηθεηκελφηξνπεο ζρέζεηο πνπ εδξεχνπλ ζην 

βάζνο ηνπ λαξθηζζηζηηθνχ ςπρηζκνχ θαζψο θαη ηε θχζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ πνπ 

πξνθαιεί ηε δηαηαξαρή είλαη ψξα λα αμηνπνηήζνπκε ηε ζεσξία ηνπ Kernbergγηα λα 

εμεγήζνπκε νξηζκέλα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λαξθηζζηζηηθψλ 

πξνζσπηθνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη θαη ε Βιίδακπεζ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο. 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζπλαηζζεκαηηθή θελφηεηα πνπ ηαιαηπσξεί ηα άηνκα 

απηά.Πψο ζπλδέεηαη ινηπφλ απηφ ην ζηνηρείν κε φζα πεξηγξάςακε πξηλ; Οξηζκέλνη 

ςπραλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ηθαλφηεηα βίσζεο πξαγκαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

πξνυπνζέηεη ην ζηάδην ηνπ ζξήλνπ γηα ην ρακέλν ηδεαηφ αληηθείκελν.Μφλν κέζα απφ 

απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί ην παηδί λα εγθαηαιείςεη ηε βξεθηθή αληίιεςε γηα ηνλ 

θφζκν θαη λα αληηθξίζεη ξεαιηζηηθά ηε δσή κε φιεο ηηο απνγνεηεχζεηο θαη ηα δεηλά 

πνπ θέξλεη θαηά θαηξνχο. Ο ζξήλνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ πξψηνπ αληηθεηκέλνπ 

αλνίγεη ην δξφκν γηα ηελ ψξηκε πιένλ ζχλδεζε κε ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα θαη άξα 

γηα ηα απζεληηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά ή αξλεηηθά, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζρέζε κε 

απηά. κσο, φπσο πξνείπακε, ζηελ πεξίπησζε ησλ παζνινγηθψλ λαξθηζζηζηψλ ε 

πιήξεο απφζρηζε κε ην ηδεαηφ αληηθείκελν δελ έρεη νινθιεξσζεί θαζψο ην Βγψ έρεη 

απνξξνθήζεη ηελ εμηδαληθεπκέλε ηνπ πιεπξά. Σν γεγνλφο ινηπφλ φηη νη κφλεο ζρέζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ είλαη είηε απηή ηεο παξνδηθήο εμηδαλίθεπζεο είηε απηή 

ηεο πιήξνπο ππνηίκεζεο. Πεξηνξίδεη αλαπφθεπθηα ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην 

νπνίν έρεη πξφζβαζε ην ππνθείκελν. Γηα ηελ αθξίβεηα, νη πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο 

βηψλνπλ κνλάρα απηή ηελ πιεθηηθή ελαιιαγή πνπ νδεγεί ηειηθά ζ‟ έλα δπζβάζηαθην 

αίζζεκα εζσηεξηθήο θελφηεηαο. 

 Δ ζεσξία πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κέρξη ζηηγκήο καο βνεζά λα εξκελεχζνπκε 

έλα αθφκα θνκβηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο Βιίδακπεζ· ηνλ ρακαηιενληηζκφ 

θαη ηελ πξνζσπηδνθνξία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Δ Βιίδακπεζ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 



ηεο δσήο ηεο κνηάδεη λα κεηαπεδά ζπλερψο απφ ηνλ έλα ξφιν ζηνλ άιιν (κεηέξα, 

ζχδπγνο θ.ι.π.) δίρσο φκσο λα εκπιέθεηαη πνηέ πξαγκαηηθά ζε θάπνηνλ απφ απηνχο. 

Άιισζηε θαη ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο (Persona) απνηειεί έλδεημε γη‟ απηφ αθξηβψο ην 

ζηνηρείν πνπ φπσο ζα δνχκε, είλαη θαη απηφ απφξξνηα ηεο λαξθηζζηζηηθήο 

παζνινγίαο. Δ κεγαιεηψδεο εηθφλα ηνπ εαπηνχ πνπ δηαθξίλεη ηα άηνκα απηά 

ρξεηάδεηαη κηα δηαξθή εμσηεξηθή επηβεβαίσζε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αλέπαθε 

θαη λα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηελ ακπληηθή ηεο ιεηηνπξγία. Ώπφ ηελ άιιε φκσο 

είδακε πσο ν λαξθηζζηζηήο δελ κπνξεί λα αθνζησζεί πνηέ αιεζηλά ζε νηηδήπνηε άιιν 

έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, είηε πξφζσπν είηε ηδέα, γηαηί απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε κηα 

αλεπηζχκεηε δέζκεπζε. Δ πξνζσπηδνθνξία ζπκβηβάδεη απηέο ηηο αληηθξνπφκελεο 

αλάγθεο, εμαζθαιίδνληαο ηελ επηδεηνχκελε επηβεβαίσζε κε ηελ ελζάξθσζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζε θάζε πεξίζηαζε, ξφινπ
9
 δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ απαξαίηεηε 

«απφζηαζε αζθαιείαο» γηα ην λαξθηζζηζηή. 

 Δ Elizabethγλσξίδεη θαιά ηελ απάηε πίζσ απφ ηελ πξνζσπηδνθνξία απηή. Σν 

γέιην ηεο ζηελ παξάζηαζε ηεο Διέθηξαο θαη ζην άθνπζκα ηεο ξαδηνθσληθήο 

εθπνκπήο ριεπάδεη απηή αθξηβψο ηε δηάζηαζε ηεο ππνθξηηηθήο ηέρλεο. Καηαδεηθλχεη 

κέζα απφ ηελ εκθαηηθή αληίζεζε πνπ δεκηνπξγεί κε ηε δξακαηηθφηεηα ηεο ζηηγκήο 

ηελ απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ εζνπνηφ –θαη ηα πξαγκαηηθά ηνπ αηζζήκαηα- απφ ην 

πξνζσπείν πνπ θνξά πάλσ ζην ζεαηξηθφ ζαλίδη θαη επξχηεξα ην ράζκα αλάκεζα ζηε 

θαηλνκεληθφηεηα θαη ηελ αιήζεηα γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

 Δ ζεσξία ηνπ Kernbergκαο βνήζεζε λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηα πνιιαπιά 

επίπεδα ησλ ελδνςπρηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

λαξθηζζηζηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ. Παξ‟ φια απηά δελ πξνβάιιεη σο ε κφλε 

επηθξαηνχζα ζηνλ ςπραλαιπηηθφ ρψξν. Ο αληίινγνο αξζξψλεηαη απφ ηνλ 

HeinzKohutν νπνίνο εθθηλεί ηελ αλάιπζή ηνπ απφ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή βάζε. 

Ο αηρεηηθός HeinzKohut 

 ‟ έλα γξάκκα ζηνλ θαιφ ηεο θίιν θαη ςπρίαηξν ηεο 

MerilynMonroe,RalphGreensonε AnnaFreudέγξαθε κε θαλεξή αλεζπρία: Πνηφ ζα 

είλαη ην κέιινλ ηεο ςπραλάιπζεο; Σί ζα ζπκβεί φηαλ ε γεληά καο απνζπξζεί 

(Kirsner&Strozier, 2001); Ώθνξκή γηα ηηο κάιινλ δπζνίσλεο, απηέο δειψζεηο ήηαλ ε 
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πσο ε Βιίδακπεζ γνήηεπζε ηελ Almaκε ην ππνθξηηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ. 



αλάδπζε ελφο λένπ ξεχκαηνο πνπ μεπήδεζε απφ ηα ζπιάρλα ηεο θξνυδηθήο 

αλάιπζεο, κε εκπλεπζηή ηνλ HeinzKohut. Δ «Φπρνινγία ηνπ Βαπηνχ» φπσο 

νλνκάζηεθε ε ζεσξία ηνπ Kohutαπνηέιεζε, ήδε απφ ηελ εκθάληζή ηεο ζηφρν 

αδήξηηεο θξηηηθήο ηφζν απφ ηνπο ζηαζψηεο ηεο παξαδνζηαθήο ςπραλάιπζεο θαη ησλ 

αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεσλ φζν θαη απφ ηνλ νξθηζκέλν πνιέκην ηεο ακεξηθάληθεο 

ςπραλάιπζεο, J.Lacan.Ο ιφγνο πνπ ν Kohutζπγθέληξσζε ππξά απφ ηφζν 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη ε απνθαζηζηηθή παξέθιηζή ηνπ απφ νξηζκέλεο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ςπραλάιπζεο, κέζα απφ ηελ μερσξηζηή έκθαζε πνπ έδσζε 

ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ εαπηνχ. Δ λέα απηή θαηεχζπλζε ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία 

ζπλέπιεε, δηφινπ ηπραία, κε ην γεληθφηεξν πλεχκα ηεο επνρήο ηνπ. Οη δεθαεηίεο ηνπ 

εμήληα θαη ηνπ εβδνκήληα, ζεκαδεχηεθαλ απφ έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

αλαδεηήζεηο πλεπκαηηθήο πθήο. Ώπφ ηηο ςπρνηξφπεο νπζίεο θαη ηα δφγκαηα ηνπ 

newageκέρξη ηελ ςπραλάιπζε, φια ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία ηεο αλαδήηεζεο κηαο 

απφθξπθεο εζσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο . Μέζα ζ‟ απηφ ην πεξηβάιινλ ινηπφλ 

αλαπηχρζεθε ε Φπραλάιπζε ηνπ HeinzKohutπνπ δελ αλαθεξφηαλ πηα ζηνλ «έλνρν 

άλζξσπν» ηεο ΐηθησξηαλήο επνρήο ηνπ Freud, αιιά ζε έλα λέν αλζξσπφηππν πνπ 

εχζηνρα νλνκάζηεθε «ηξαγηθφο» θαζψο βηψλεη κηα δηαξθή απεηιή απνζχλζεζεο ηνπ 

εαπηνχ (Kernberg, 1984). 

 πσο θαη ν Freud, ν Kohutδέρεηαη πσο ζηελ αξρή ηεο δσήο ην παηδί αδπλαηεί 

λα μερσξίζεη ην Βγψ απφ ην πεξηβάιινλ ελψ απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην ράξηζκα ηεο 

παληνδπλακίαο. κσο ε αλάπηπμε (Kohut 1971) ηεο αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο θαη 

ηεο ζπλείδεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλαπφθεπθηεο απνγνεηεχζεηο πνπ δνθηκάδεη ην 

παηδί απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο, ε νπνία δελ κπνξεί βέβαηα λα 

αληαπνθξίλεηαη απφιπηα ζε φιεο ηνπ ηηο αλάγθεο, νδεγνχλ ηειηθά ζηε δηάζπαζε ηεο 

αξρηθήο ελφηεηαο. Πιένλ ην βξέθνο αληηιακβάλεηαη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ίδην 

θαη ην αληηθείκελν. Ώπηφ φκσο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην έρεη ζπιιάβεη ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ δηάζηαζε, αθνχ ηα θαηάινηπα ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ είλαη 

αθφκα νξαηά. 

 Δ απνκάθξπλζε απφ ην ηδεαηφ παληνδχλακν αληηθείκελν, δεκηνπξγεί έλα 

αίζζεκα αλαζθάιεηαο θαη επαισηφηεηαο ζην βξέθνο, ην νπνίν αλαδεηά θαη πάιη ηελ 

ρακέλε επδαηκνλία ηνπ πξσηνγελνχο λαξθηζζηζκνχ ελεξγνπνηψληαο δχν εηδψλ 

άκπλεο. Ώθελφο πξνρσξά ζηελ εμηδαλίθεπζε ηνπ γνλέα θαη αθεηέξνπ αλαπηχζζεη έλα 

κεγαιεηψδε εαπηφ ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθηήζεη ηε ρεηκαηξηθή ηνπ παληνδπλακία 



(Millon, 2004). Δ ζρέζε ηνπ κε ην αληηθείκελν δελ είλαη αθφκα ψξηκε θαζψο δελ 

κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη θαζεαπηφ, σο κία μερσξηζηή νληφηεηα δειαδή, εληειψο 

αλεμάξηεηε απφ ην ίδην. Ο Kohutρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «εαπηναληηθείκελν» γηα λα 

πεξηγξάςεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο πνπ αλέπηπζζε κε απηφ. Σν εαπηναληηθείκελν 

δελ είλαη παξά έλα εμσηεξηθφ αληηθείκελν π.ρ. ν γνλέαο, ην νπνίν φκσο είηε γίλεηαη 

αληηιεπηφ σο ηκήκα ηνπ εαπηνχ (St. Clair, 1996) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ξχζκηζε ηεο 

«ηζνξξνπίαο» ηνπ εαπηνχ. Ώο γίλνπκε φκσο πην ζπγθεθξηκέλνη. Δ πξψηε θαζνξηζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ εαπηναληηθεηκέλνπ είλαη απηφ πνπ ν Kohutνλνκάδεη αληαλάθιαζε. Δ 

αληαλάθιαζε αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθή αληίδξαζε ηνπ εμεηδαληθεπκέλνπ γνλέα, 

απέλαληη ζηα επηηεχγκαηα ηνπ παηδηνχ φπσο ε απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ. 

Λεηηνπξγεί κε ηνλ ηξφπν απηφ σο επηβεβαίσζε ηνπ κεγαιεηψδνπο εαπηνχ 

εμαζθαιίδνληαο ηε ζπλνρή ηεο έζξαπζηεο πξψηκεο εηθφλαο ηνπ Βγψ (Hoyt, 2011). Δ 

δεχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εαπηναληηθεηκέλνπ(ηνπ γνλέα) ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

εμηδαλίθεπζήο ηνπ απφ ην παηδί (Kohut1966). Δ αλαπαξάζηαζή ηνπ ζα απνηειέζεη ην 

ππφδεηγκα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Τπεξεγψ (transmuttinginternalization), θαζψο ην 

παηδί θαηαλνεί ζηαδηαθά πσο δελ κπνξεί λα πξνζβιέπεη πάληα ζηε θπζηθή παξνπζία 

ηνπ  γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ώλ ε δηαδηθαζία πξνρσξήζεη κε επηηπρία 

ην παηδί ζα είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη έλα ζηαζεξφ αμηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα ην 

ζπλνδεχεη ζηε ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπ. Ώπηφ, θαηά ηνλ Kohut απνηειεί ην 

θπζηνινγηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. Παξαηεξνχκε πσο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ν 

λαξθηζζηζκφο δελ πξνθχπηεη σο παξέθθιηζε αιιά σο πξνθαζνξηζκέλε ζηηγκή ηεο 

αλάπηπμεο πνπ ζηαδηαθά ππνρσξεί ππφ ηελ πίεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δ 

λαξθηζζηζηηθή παζνινγία ζπληζηά θαζήισζε ζ‟ απηή αθξηβψο ηε ζηηγκή ιφγσ ηεο 

αλεπαξθνχο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ γηα αληαλάθιαζε θαη εμηδαλίθεπζε. Ο 

παζνινγηθφο λαξθηζζηζηήο είλαη «φπσο έλα θπηφ ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ 

παξεκπνδίζηεθε επεηδή θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ειάρηζην λεξφ θαη ήιην ζε θξίζηκα 

ζεκεία ηεο αλάπηπμήο ηνπ (McWilliams, 1996). Σα άηνκα απηά ινηπφλ δελ 

θαηάθεξαλ λα εζσηεξηθεχζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχζαλ ηα εαπηναληηθείκελα 

ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, θαη λα απνθηήζνπλ κία παγησκέλε αληίιεςε γηα ηνλ 

εαπηφ πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εμσηεξηθή επηβεβαίσζε. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαζεζπράζνπλ ηελ αλαζθάιεηά ηνπο δηαηεξνχλ αξρατθέο άκπλεο φπσο ν κεγαιεηψδεο 

εαπηφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πςψλνληαη ζηηγκηαία πάλσ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν κε 

ηίκεκα ηελ απφηνκε πξνζγείσζε απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο φπσο 

ζπλέβε κε ηελ Βιίδακπεζ. Παξάιιεια, φπσο ην κηθξφ παηδί κε ηα εαπηναληηθείκελα 



βξίζθνληαη ζε πιήξε εμάξηεζε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ιεπηήο 

απηήο λαξθηζζηζηηθήο ηζνξξνπίαο, ελψ ε απνηπρία ζηελ νηθνδφκεζε ελφο 

θπζηνινγηθνχ Τπεξεγψ δελ ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζηαζεξφ αμηαθφ 

θψδηθα.Βχθνια θαηαλνεί θαλείο πσο έλα άηνκν δίρσο αμίεο, κε ηάζεηο κεγαινκαλίαο 

θαη ζπλερή αλάγθε επηθχξσζεο ηεο αλσηεξφηεηάο ηνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

παξαζηηηθά θαη εθκεηαιιεπηηθά ζηηο ζρέζεηο ηνπ, φπσο έθαλε ε Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ.  

ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ε θχζε θαη ε πξνέιεπζε ηεο 

παζνινγίαο ηεο Βιίδακπεζ έρνπλ εμεγεζεί κε επάξθεηα. Έλα εξψηεκα παξακέλεη 

αλνηρηφ. Σί ήηαλ απηφ πνπ ηελ νδήγεζε λα εγθαηαιείςεη ηφζν αλαπάληερα ζηελ 

πξνεγνχκελε δσή ηεο θαη λα απνηξαβερζεί ζηελ αζθάιεηα ηεο ζησπήο; 

 

Δπίιογος – ε θσγή 

 ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο ν IngmarBergman 

αξλήζεθε ζζελαξά λα ζθελνζεηήζεη έηνηκεο απαληήζεηο. Ώξλήζεθε ζην θνηλφ ηνπ ην 

πξνλφκην (ή ηελ πνιπηέιεηα) ησλ ηειεησηηθψλ εμεγήζεσλ φρη πξνο ζπγθάιπςε 

αθεγεκαηηθψλ ραζκάησλ ή θάπνηνπ αλέμνδνπ εληππσζηαζκνχ κέζα απφ ηελ 

πξνκειεηεκέλε ζχγρπζε ηνπ ζεαηή. ηνλ θφζκν ηεο “Persona” φια είλαη δηαηαγκέλα 

ζε κηα επθπή ηάμε, ηίπνηα δελ πεξηζζεχεη. Δ ζθελνζεηηθή ηνπ ινγηθή ξέπεη πξνο ηνλ 

κηληκαιηζκφ θαζψο επηιέγεη λα απνηππψζεη ζην παλί κφλν φζα ζπκβάιινπλ 

πξαγκαηηθά ζηελ νινθιήξσζε ηνπ λνήκαηνο. Ο Bergmannαπνθεχγεη λα εθζέηεη 

αρξείαζηα ην παξειζφλ ησλ εξψσλ ηνπ αληηδξψληαο ζηε κεηαηξνπή ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ θαθνχ ζε «θιεηδαξφηξππα» πξνο ηέξςε εδνλνβιεπηηθψλ 

αλαγθψλ. Έηζη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ δελ πεξηγξάθεη ξεηά ηα 

γεγνλφηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θπγήο ηεο, αθήλνληαο ηηο ππνζέζεηο ζηελ 

ππνθεηκεληθή καο θξίζε. Δ δηθή καο απάληεζε ζε απηφ ην «αλνηθηφ εξψηεκα» 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζεσξία πνπ δηαηππψζακε πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ 

λαξθηζζηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο Βιίδακπεζ. 

 Ώλακθίβνια θάζε πξνζπάζεηα θπγήο, είηε ζηηο ςπρνγελείο κνξθέο ηεο είηε 

ζηηο ιηγφηεξν παζνινγηθέο ζπληζηά απφδξαζε απφ νξηζκέλα αδηέμνδα πνπ κνηάδνπλ 

λα κελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε άιιν ηξφπν. Δ ζησπή δει. ιεηηνπξγεί ζαλ θέιπθνο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αδχλακε Βιίδακπεζ. Δ αδπλακία απηή ζθηαγξαθείηαη κε 



ηδηαίηεξα εχζηνρν θαη δηεηζδπηηθφ ηξφπν απφ ηελ ςπρίαηξφ ηεο. Δ –αληί- εξσΎδα καο 

βξίζθεηαη εγθισβηζκέλε αλάκεζα ζηε δηαξθή ελαιιαγή ησλ πξνζσπείσλ πνπ ηεο 

επηβάιινπλ νη λαξθηζζηζηηθέο ηεο αλάγθεο θαη ηε δπζθνξία πνπ πξνθαιείηαη απφ 

απηή. κσο γηαηί, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξνζσπηδνθνξία, εμαζθαιίδεη, φπσο είρακε 

πεη, ηελ θαζνιηθή αλαγλψξηζε θαη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, 

λα δείμεη ηφζε απνζηξνθή γηα ηελ πξαθηηθή απηή; Σν πξφβιεκα κε ηηο αιιεπάιιειεο 

ελαιιαγέο ησλ ξφισλ είλαη πσο πξνυπνζέηνπλ ηε δηαξθή θαηαπίεζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ώλαθέξακε ήδε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ λαξθηζζηζηή γηα ηα πξφζσπα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηελ ππνηίκεζε θαη ζηελ αλάγθε γηα πιήξε 

θπξηαξρία πάλσ ηνπο. Δ Βιίδακπεζ δελ απνηειεί εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ φπσο 

θαλέξσζε ε ζρέζε ηεο κε ηελ Alma. Ώλαγθαδφηαλ φκσο λα θαηαπλίγεη ηα 

πξαγκαηηθά ηεο αηζζήκαηα θνξψληαο άιινηε ηε κάζθα ηεο πηζηήο ζπδχγνπ, ηεο 

θαιήο κεηέξαο ή φηη άιιν ππαγφξεπαλ νη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. Ώιήζεηα, πφζν 

ςπρνθζφξν ζα πξέπεη λα ήηαλ γηα εθείλε λα θηιηξάξεη δηαξθψο ηε ζθέςε ηεο θαη λα 

ξπζκίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο ζχκθσλα κε κηα αιιφηξηα πξνο εθείλε ηδέα ηνπ 

πξνζήθνληνο! Δ θαηάξξεπζε ήηαλ αλαπφθεπθηε. 

 Λίγν πξηλ θιείζνπκε νξηζηηθά ην θεθάιαην ηεο Βιίδακπεζ ΐφγθιεξπξέπεη λα 

ηνλίζνπκε πσο φζε απνζηξνθή (ή ζαπκαζκφ ζε νξηζκέλνπο) θαη αλ πξνθαιεί ε 

αξπαθηηθή ηεο θχζε παξακέλεη κέζα ζηα πάζε θαη ηηο αδπλακίεο ηεο έλαο 

ραξαθηήξαο απφιπηα αλζξψπηλνο. Άιισζηε, ν θηλεκαηνγξάθνο ηνπ Bergmanπνηέ δελ 

επεδίσμε λα πιάζεη αςεγάδηαζηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Ώπηά ελδεκνχλ ζην 

θαληαζηαθφ νξηζκέλσλ απζηεξψλ εζηθνιφγσλ, κα ζίγνπξα φρη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Βθεί ην θαιφ θαη ην θαθφ, ν Έξσο θαη ν Θάλαηνο ζπλππάξρνπλ θάζε ζηηγκή ζε κία 

αδηαίξεηε ελφηεηα, πνπ ζπληζηά ηελ μερσξηζηή αλζξψπηλε νπζία καο. 

 

AlmaMat(t)er 

 Hαξρεηππηθή θηγνχξα ηεο ζηνξγηθήο κεηέξαο (AlmaMater) είλαη θνηλή γηα 

φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο φπσο καξηπξά ε κπζνινγία ηνπο. Ώπφ ηε ζεά Ίζηδα ησλ 

Ώηγππηίσλ κέρξη ηελ Άλνπ ησλ Κειηψλ απηή ε κνξθή κνηάδεη λα μεπεδά απζφξκεηα 



κέζα απφ ην ζπιινγηθφ αζπλείδεζην ησλ ιαψλ.
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 Αελ γλσξίδνπκε αλ ν Bergmannείρε 

παξφκνηεο ζθέςεηο θαζψο ζρεδίαδε ηνλ ραξαθηήξα ηεο Άικα, αιιά ζηελ πεξίπησζή 

ηεο κνηάδεη ζαλ λα πξνζπαζεί λα απνηππψζεη κία ηέηνηα κνξθή. Μφλν πνπ αληίζεηα 

απφ ηνπο κχζνπο ν νπεδφο ζθελνζέηεο πξφθεηηαη λα καο δηεγεζεί ηελ άιιε φςε ηεο 

αληδηνηεινχο «κεηξηθήο» αγάπεο, απηή ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο θαη ηεο πεξηζηνιήο 

ησλ αιεζηλψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ώο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Δ 

αλάιπζε ηεο Άικα αθφκα θαη δελ πξνζθξνχεη ζηα εκθαλή εκπφδηα κε ηελ αληίζηνηρε 

ηεο Βιίδακπεζ
11

 θξχβεη, φπσο ζα δνχκε, άιινπ είδνπο θαθνηνπηέο γηα ηνλ επίδνμν 

κειεηεηή. 

 Γη‟ απηφ θαη ε κέζνδνο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε εδψ ζα είλαη δηαθνξεηηθή. 

Ώπηή ηε θνξά δελ ζα εθθέξνπκε aposterioriζπκπεξάζκαηα, αθφηνπ δειαδή έρνπκε 

παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά ε εξκελεία ζα 

θηλεζεί παξάιιεια κε ηα γεγνλφηα ηεο ηαηλίαο ζε κηα πξνζπάζεηα πξννδεπηηθήο 

εκβάζπλζεο. Μαο ην επηηξέπεη άιισζηε ε ίδηα ε ξνή ηεο αθήγεζεο αθνχ ε 

εθδίπισζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο Alma αθνινπζεί κία, ζαθψο, πην επζχγξακκε 

πνξεία απ‟ φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ. Οη ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ 

ρσξίδνληαη κε βάζεη ηε ρξνληθή ζεηξά ησλ γεγνλφησλ κε ζηφρν λα επηηεπρζεί κία 

νκαιή κεηάβαζε ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

Μέξνο Η 

 

‘’Γελ είκαη εθεί ποσ ζθέθηοκαη’’ 

   Εαθ Λαθάλ 

 

 Δ πξψηε εκθάληζε ηεο Almaγίλεηαη ζην γξαθείν ηεο ςπρηάηξνπ φπνπ ηεο 

αλαθνηλψλεηαη πσο ζα αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ Βιίδακπεζ 

ΐφγθιεξ. Δ θάκεξα εζηηάδεη ζηε ζσκαηηθή ηεο ζηάζε. Σα ρέξηα ηεο είλαη πιεγκέλα 

ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο ζπκίδνληαο έηζη ππάθνπε καζήηξηα κπξνζηά ζ‟ έλα 

απζηεξφ δάζθαιν. Πξφθεηηαη γηα κία πξψηε λχμε πνπ καο πξντδεάδεη γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηεο λνζνθφκαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ 

αλαπηχζζεη κε ηηο δηάθνξεο εμνπζηαζηηθέο κνξθέο, φπσο απηή ηεο πξντζηακέλεο ηεο. 
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ην δπηηθφ θφζκν απηή ε θηγνχξα ελζαξθψλεηαη ζηελ Ώεηπαξζέλν Μαξία, θέξνληαο καδί ηεο φιν ην 

πξφζζεην βάξνο ηεο παηξηαξρηθήο παξάδνζεο ησλ θνηλσληψλ καο. 
11

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε γηα ην παξειζφλ ηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο είλαη 

άθζνλεο. 



ηε ζπλέρεηα παξαθνινπζνχκε ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ηελ δεχηεξε πξσηαγσλίζηξηα 

ηνπ έξγνπ. 

 Hππνδεηγκαηηθή ηεο παξνπζία είλαη απνιχησο πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηεο ξφινπ, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε ελφο 

αλζξψπνπ πνπ έρεη αθνκνηψζεη βαζεηά ηηο θνηλσληθέο λφξκεο. Κη φκσο πίζσ απφ ηνπο 

θαινζπλάηνπο ηξφπνπο θαη ηελ ηππηθή επγέλεηα ηεο πξψηεο επαθήο εινρεχεη έλα 

ζπλαίζζεκα πνπ αθφκα θαη ε ίδηα δπζθνιεχεηαη λα πξνζδηνξίζεη. Δ επηβιεηηθή 

θπζηνγλσκία ηεο Βιίδακπεζ ην „‟έληνλν βιέκκα ηεο‟‟ αθφκα θαη κέζα ζηελ άβπζζν 

ηεο ζιίςεο ηεο πξνθαινχλ ηζρπξή εληχπσζε ζηε λεαξή λνζνθφκα πνπ εθθξάδεη ην 

ζαπκαζκφ ηεο γηα ηελ ζαξξαιέα φπσο λνκίδεη, απφθαζε λα ζσπάζεη νξηζηηθά. 

Παξαθνινπζνχκε ηελ αλάπηπμε κηαο ζρέζεο πνπ ζηα πξψηα ηεο βήκαηα ζεκαδεχεηαη 

απφ ηελ απφθνζκε γνεηεία πνπ αζθεί ε θηγνχξα ηεο εζνπνηνχ ζηελ 

Άικαθαηαξγφηεξαζαεμειηρζείζεκηαζπειιψδεεμάξηεζε. Ώο κε πξνηξέρνπκε φκσο. 

Πξνο ην παξφλ ε πινθή βξίζθεηαη αθφκα ζηε δέζε ηεο. 

 Ώπφ απηή ηελ πξψηε ζπλάληεζε απνθηήζακε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

παξειζφλ ηεοΆικα. Βίλαη αξξαβσληαζκέλε ήδε απφ ηα εηθνζηπέληε ηεο ρξφληα θαη 

πξνέξρεηαη απφ αγξνηηθή νηθνγέλεηα. Μάιηζηα ε κεηέξα ηεο ήηαλ θαη εθείλε 

λνζνθφκα πξνηνχ αθήζεη ην επάγγεικα γηα λα δήζεη ζηελ  χπαηζξν. Σν ζηνηρείν απηφ 

κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο. ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο φπνπ 

ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο δηαηεξεί ηελ παιηά ηνπ ηζρχ  ε αηνκηθφηεηα ζπγθξνηείηαη ζηε 

βάζε ηεο αλαθνξάο πξνο ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Δ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη 

έλα θιεηζηφ νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ελδερφκελε θαηαπίεζε 

εμ‟ αηηίαο ησλ ηζρπξψλ απαηηήζεσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηηο επηηαγέο ηνπ. Σν γεγνλφο 

φηη αξξαβσληάζηεθε ζε κηα ηφζν λεαξή ειηθία απνηειεί, φπσο ζα δνχκε ζηε 

ζπλέρεηα, ζπλέπεηα ησλ εζηθψλ απηψλ επηηαγψλ. 

 Δ δσή ηεο Άικα δείρλεη λα θπιά ζε έλα κνλφηνλν θπθιηθφ κνηίβν. Παξ‟ φια 

απηά ην ηζρπξφ αληίθηππν ηεο πξψηεο ζπλάληεζεο ζα δηαηαξάμεη ηελ ήζπρε 

πξαγκαηηθφηεηά ηεο. ε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζθελέο ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηελ 

παξαθνινπζνχκε λα ζηξηθνγπξίδεη απφ ηελ αυπλία ζην θξεβάηη ηεο. Βίλαη θαλεξφ 

πσο θάηη βαζαλίδεη ηε ζθέςε ηεο. εθψλεηαη θαη, ζηξέθνληαο ην βιέκκα επζεία πξνο 

ηελ θάκεξα ζαλ λα απεπζχλεηαη ζην ζεαηή πίζσ απ‟ απηή, κνλνινγεί απηναλαθνξηθά. 

Μηιάεη γηα φζα ζα έξζνπλ, ηνλ επηθείκελν γάκν ηεο, ηα δχν παηδηά πνπ ζα απνθηήζεη 



θαη πσο φια απηά είλαη πξναπνθαζηζκέλα, ζαλ απφ θάπνηα αλψηεξε πξφλνηα κέζα 

ηεο. Δ γιψζζα πνπ κηιά απνπλέεη ηελ αίζζεζε ηνπ ηεηειεζκέλνπ. Σίπνηα δελ κπνξεί 

λα ηελ παξαζχξεη έμσ απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ηεο πνξεία. Άιισζηε,φπσο καο 

δηαβεβαηψλεη, πσο απηφ επηζπκνχζε πάληα. 

 Σα ιφγηα ηεο φκσο δελ ερνχλ πεηζηηθά. Ώπφδεημε φηη πξηλ θνηκεζεί ν 

ινγηζκφο ηεο γπξλά πάιη ζηελ Βιίδακπεζ θαη ηελ απφθαζή ηεο λα ζηγήζεη. Γηα ηε 

λεαξή λνζνθφκα, ηε ζπλεζηζκέλε ζηε ζπκκφξθσζε θαη ηελ ππαθνή, ε ζησπή ηεο 

Βιίδακπεζ είλαη κία έκπξαθηε ζχγθξνπζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.Ώπηε ε 

αληίζηαζε  πξνθαιεί ξήγκαηα θαη ζηε δηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα, ηα νπνία βηάδεηαη λα 

θιείζεη κε ηελ ππελζχκηζε κηαο ρηκαηξηθήο, φπσο ζα απνδεηρζεί, επηπρίαο. 

 Γη‟ απηφ θαη νη δηαξθείο δηαβεβαηψζεηο πξνο ηνλ εαπηφ ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

πιεξφηεηα πνπ ηεο πξνζθέξεη ε δνπιεηά θαη ε ζρέζε ηεο δελ είλαη παξά κηα 

πξνζπάζεηα λα μνξθίζεη κηα δηαθαηλφκελε αιιά αλεπηζχκεηε αιήζεηα. Βίλαη πνπ 

απηφ πνπ ν Lacanνλφκαζε «θελφ ιφγν» (parolevide) (Μuller&Richardson,1982). Σν 

ππνθείκελν πνπ αξζξψλεη ηνλ θελφ ιφγν «θαίλεηαη λα κηιά κάηαηα γηα θάπνηνλ (ελλ. 

ηνλ εαπηφ ηνπ) πνπ αθφκα θη αλ είλαη ζηελ φςε ίδηνη, δηαθέξνπλ ζε απηφ πνπ 

επηζπκνχλ» (Lacan, 1977). Γηα ηνλ Γάιιν ςπραλαιπηή ινηπφλ ε ππνθεηκεληθφηεηα 

έρεη ππνζηεί κία δηάζρηζε θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ αιινηξίσζή ηεο. Σν Βγψ 

αληηθξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη ην ζχλνιν ηνπ ςπρηθνχ θεηκέλνπ κέζα απφ ηνλ 

παξακνξθσηηθφ θαζξέπηε εμσηεξηθά δνζκέλσλ λνεκάησλ. Πψο ζπκβαίλεη φκσο ν 

θνξέαο ηεο ζπλείδεζεο (ην Βγψ) λα αγλνεί ηελ πξαγκαηηθή επηζπκία; Σν πξφβιεκα 

αξρίδεη λα μεδηαιχλεη φηαλ αληηιεθζνχκε πσο ην Βγψ ην ίδην, θαη άξα ε ζπλείδεζε, 

είλαη θαξπφο ηεο πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο. Δ άκνξθε ςπρηθή χιε ηνπ πξσηνγελνχο 

λαξθηζζηζκνχ απνθηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάρα κέζα ζηε ζπκβνιηθή 

αιιειεπίδξαζε. Σν ππνθείκελν απνδέρεηαη ηνπο λφκνπο, ηηο απαγνξεχζεηο, αιιά θαη 

ηνπο θπξίαξρνπο ιφγνπο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηελ αλαπαξάζηαζε πνπ έρεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Βπνκέλσο ην Βγψ, είλαη εμαξηεκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ην άηνκν 

ζπλαληά ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Δ γιψζζα πνπ κηιάεη ε Άικα γηα ηνλ εαπηφ ηεο δελ 

απερεί ζε θάπνηα εζσηεξηθή αιήζεηα, αιιά είλαη απηφ πνπ έρεη δηδαρζεί λα πηζηεχεη. 

Με ηα ιφγηα ηνπ Lacan (1977) «πεξηπιαληέηαη ζην ιαβχξηλζν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

ηεο πξνζθέξεη ην πνιηηηζκηθφ ηεο ζπγθείκελν παγηδεπκέλε ζην εδψ θαη ην ηψξα». 

Έηζη ε πξσηαξρηθή επηζπκία επηζθηάδεηαη απφ κία δχλακε μέλε πξνο απηήλ. 

πξψρλεηαη ζηα έγθαηα ηνπ ςπρηζκνχ ρσξίο φκσο λα ιεζκνλεζεί νξηζηηθά. Δ αξρηθή 



ηεο κνξθή μεζσξηάδεη κε ην ρξφλν, επηβηψλεη φκσο κέζα ζηηο αζπλείδεηεο αλάγθεο 

καο πνπ δεηνχλ ηθαλνπνίεζε δίρσο λα αλαγλσξίδνπλ εμσηεξηθά δεζκά. Δ Άικα πξνο 

ην παξφλ αγλνεί απηέο ηηο αλάγθεο. Πξνζθνιιάηαη ζηνπο ξφινπο (ζχδπγνο, κεηέξα, 

επαγγεικαηίαο) πνπ ην πεξηβάιινλ ηεο έρεη επηβάιιεη θαη κηιά κε ηνλ θελφ ηνπο ιφγν, 

φπσο ν εζνπνηφο πνπ ππνδχεηαη έλα ραξαθηήξα ρσξίο λα ηαπηίδεηαη καδί ηνπ 

πξαγκαηηθά. Με ιίγα ιφγηα «δελ είλαη εθεί πνπ ζθέπηεηαη» ζχκθσλα κε ηε γλσζηή 

ξήζε ηνπ J. Lacan.Ώπηή ε ιεπηή ηζνξξνπία φκσο πξφθεηηαη ζχληνκα λα αλαηξαπεί. 

Μέξνο ΗΗ 

 

Ο Ιζτσρός Άιιος 

 

 ΐξηζθφκαζηε ζην ζεκείν φπνπ ε Άικα θαη ε Βιίδακπεζ ηαμηδεχνπλ καδί ζην 

εμνρηθφ ηεο ςπρηάηξνπ. Βθεί ηα πξάγκαηα κνηάδνπλ εηδπιιηαθά. Οη δχν γπλαίθεο 

αλαπηχζζνπλ κία ζηελή θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη ε Άικα δείρλεη καγεκέλε –

ίζσο θαη εξσηεπκέλε;- κε ηελ εζνπνηφ. Σεο κηιά αδηάθνπα γηα ηε δσή ηεο θαη ηεο 

δηαβάδεη απνζπάζκαηα απφ ην εκεξνιφγηφ ηεο. ε έλα απφ απηά αλαθέξεηαη ζην 

δήηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ Θενχ. Ώμίδεη λα ζηαζνχκε παξαπάλσ ζην ζεκείν απηφ 

θαζψο ζα καο βνεζήζεη λα θαηαιάβνπκε πεξηζζφηεξα γηα εθεηλε. Δ  Άικα  πηζηεχεη 

πσο κέζα ζην θνζκηθφ ράνο θαη ηε ζπλεπαθφινπζε αγσλία κπξνζηά ζην ζθνηάδη πνπ 

θαιχπηεη ην επέθεηλα ν άλζξσπνο δελ είλαη κφλνο ηνπ. Ο θφβνο ηνπ ζαλάηνπ 

απαιχλεηαη απφ ηελ ειπίδα ηεο ζσηεξίαο ζηελ κεηέπεηηα δσή. Ώθφκα θαη κέζα ζηε 

έξεβνο  ησλ θαηξψλ καο κηα αλψηεξε δχλακε, πξνζσπνπνίεζε ηεο αγάπεο, θαζνδεγεί 

θαη πξνζηαηεχεη ζησπειά ηελ αλζξσπφηεηα. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα κία αληίιεςε 

κεηαθπζηθή θαζψο δελ αλαπηχζζεηαη κε ζεκέιην ην ιφγν (Μπηηζάθεο, 2013). Βίλαη 

δήηεκα πίζηεο θαη σο ηέηνην ρξσζηά ηελ χπαξμή ηνπ ζε αλζξψπηλεο αλάγθεο. Ο 

SigmundFreudπεξηέγξαςε πξψηνο ηνπο βαζχηεξνπο ςπρηθνχο κεραληζκνχο πνπ 

ιαλζάλνπλ πίζσ απφ ην ζξεζθεπηηθφ θαηλφκελν. ην «Μέιινλ κηαο Οπηνπίαο» 

(1975) ν ΐηελλέδνο ςπραλαιπηήο ππνζηεξίδεη πσο ν Θεφο, ν επνπξάληνο Παηέξαο, 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία πξνβνιή ζην επίπεδν ηνπ ππεξαηζζεηνχ ηεο 

πξαγκαηηθήο παηξηθήο θηγνχξαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα έλα 

παληνδχλακν πξνζηάηε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε παηδηθή επηζπκία πνπ επηβηψλεη θαη 

ζηελ ελήιηθε δσή βξίζθεη ηε θαληαζηαθή ηεο ηθαλνπνίεζε κέζα ζηε ζθαίξα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο. Δ επηινγή ηνπ Bergmanλα αλαθεξζεί ζε απηή ηε δηάζηαζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηεο δελ είλαη δηφινπ ηπραία. πλδέεηαη άκεζα κε ηηο ππφινηπεο 



πηπρέο ηεο θαζψο κνηάδεη λα αλαδεηά δηαξθψο ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθάιεηα φρη 

κφλν ζην επέθεηλα αιιά θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. ηαδηαθά νη ςεθίδεο ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο έηεξεο πξσηαγσλίζηξηαο αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζε ζεηξά. 

 ηηο ζθελέο πνπ αθνινπζνχλ ην παξειζφλ ηεο ζα ζθηαγξαθεζεί κε αθφκα 

κεγαιχηεξε ελάξγεηα. Μαζαίλνπκε πσο ε πξψηε ηεο ζρέζε ήηαλ κε έλα άλδξα 

κεγαιχηεξφ ηεο, παληξεκέλν, ν νπνίνο πνηέ δελ ζπλδέζεθε ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηεο, 

ζε αληίζεζε κε ηελ ίδηα πνπ βίσζε έληνλα ηνλ απνρσξηζκφ παξφιε ηελ παγεξή 

αδηαθνξία πνπ εμέιαβε. Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά απνηειεί κηα αθφκα έλδεημε γηα 

ηελ ηάζε ηεο Άικα λα αλαδεηά ζπζηεκαηηθά κηα έμσζελ πξνζηαζία είηε απηή 

πξνζσπνπνηείηαη ζηε θηγνχξα ελφο ηζρπξνχ ζπληξφθνπ κε παηξηθέο ηδηφηεηεο είηε 

αθφκα ζε θάπνηα ππεξβαηηθή δχλακε, εμαζθαιίδνληαο έηζη κηα ζηαζεξή παξνρή 

αζθάιεηαο. 

 Δ παξφξκεζε απηή δελ ζα αξγήζεη λα εθδεισζεί θαη ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

Βιίδακπεζ. Λίγν πξηλ ηε δξακαηηθή θιηκάθσζε φκσο, ε ζπλέρεηα ησλ 

εμνκνινγήζεσλ ζα θέξεη απξνζδφθεηα ζηελ επηθάλεηα κία άγλσζηε σο ηψξα πηπρή 

ηεο λεαξήο λνζνθφκαο. 

Μέξνο ΗΗΗ 

 

Η πεγή ηες δσζηστίας 

 

Καηά πνιινχο, ε θαζεισηηθή πεξηγξαθή ηεο νξγηψδνπο ζεμνπαιηθήο πεξίπηπμεο 

ζηελ παξαιία απφ ηελ Άικα, αλήθεη ζην πάλζενλ ησλ πην θαινγπξηζκέλσλ εξσηηθψλ 

ζθελψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

 Ο SlavojZizek (2006) παξαηεξεί πσο ε εξσηηθφηεηα πνπ δηαπλέεη ηε ζθελή 

νθείιεηαη ζην φηη ν Bergmanαληηζηέθεηαη ζηνλ πεηξαζκφ ελφο flash-back. Πξάγκαηη ε 

εθζηαηηθή αηκφζθαηξά δεκηνπξγείηαη παξά ηελ απνπζία ηνπ γπκλνχ ζψκαηνο. 

Τπάξρεη κφλν ε αθήγεζε, ν ιφγνο· έλαο ιφγνο φκσο βαζεηά εηθνλνπιαζηηθφο πνπ 

απνηείλεηαη πξψηα ζην θαληαζηηθφ,ελεξγνπνηψληαο ην. Οη ζέζεηο ησλ δχν γπλαηθψλ 

ζην ρψξν, κε ηελ Βιίδακπεζ λα παξακέλεη ζησπειή ζην πίζσ κέξνο ηνπ πιάλνπ, 

πξνζνκνηψλνπλ ηελ ςπραλαιπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ν αλαιπηήο παξαθνινπζεί 

αφξαηνο ζρεδφλ,ηελ νδπλεξή θαηαβχζηζε ζην απσζεκέλν παξειζφλ ηνπ 

αλαιπφκελνπ.Δ δηάζηαζε απηή, πνπ ππήξρε εμ‟ αξρήο ζηε ζρέζε ησλ δχν γπλαηθψλ, 



θνξπθψλεηαη ζ‟ απηφ ην ζεκείν. Δ Άικα δηεγείηαη ην ζπκβάλ κε απαξάκηιιε 

παξαζηαηηθφηεηα δίρσο λα παξαιείςεη  ηηο  πξνθιεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δ 

αξηζηνηερληθή παξάζηαζε ηεο Anderrsonπαξαζχξεη ην ζεαηή ζηε δίλε ηεο αθήγεζήο 

ηεο. «ηε γιψζζα» ιέεη ν Freud, «ν άλζξσπνο βξίζθεη έλα ππνθαηάζηαην ηεο πξάμεο 

θαη ράξε ζ‟ απηφ ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα απνδεζκεπηεί δει. λα βησζεί αθξηβψο 

φπσο ηφηε πνπ ζπλέβε ην γεγνλφο κε άιιν ηξφπν» (Freud&Breuer, 1966). HΆικα 

θαηά κία έλλνηα «μαλαδεί» ηα γεγνλφηα ηεο παξαιίαο. Ο ιφγνο ηεο δελ αθνχγεηαη 

πιένλ θελφο, φπσο ζηε ζθελή ηνπ πξψηνπ κνλνιφγνπ. ΐξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα 

αλείπσηε σο ηφηε αιήζεηα. 

 Γξήγνξα φκσο ζα επηθξαηήζεη ε ελνρή γηα ηελ παξνξκεηηθή ηεο πξάμε. Δ 

ελαιιαγή ησλ πιάλσλ, κε ηελ Άικα μαπισκέλε πιένλ ζην θξεβάηη θαη ηελ 

Βιίδακπεζ λα ζηέθεηαη παξεγνξεηηθά δίπια ηεο, ην ππνδειψλεη. Οη ηχςεηο πνπ 

γέλλεζαλ αθελφο ε πξνδνζία ησλ εζηθψλ ηεο αξρψλ θαη αθεηέξνπ ε έθηξσζε ζηελ 

νπνία εμαλαγθάζηεθε ήηαλ αβάζηαθηεο. Μηα πξνζεθηηθφηεξε παξαηήξεζε φκσο 

απνθαιχπηεη πσο ε ζχγθξνπζε πνπ βηψλεη ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο εζηθήο ηεο 

έθπησζεο. Σα ιφγηα ηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά: «Μπνξείο λα είζαη ην ίδην πξφζσπν, 

ηελ ίδηα ζηηγκή;» αλαξσηηέηαη. 

 Ώπηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπγθξνχζηεθε, θαη εμαθνινπζεί λα 

ζπγθξνχεηαη κέζα ηεο, είλαη δχν αληηθαηηθέο πιεπξέο ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο. Δ 

πξψηε εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάγθε ηεο γηα κηα ρεηξαθεηεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα 

πνπ απειεπζεξψζεθε κέζα ζηε Αηνλπζηαθή κέζε ελφο νξγίνπ πνπ ζηήζεθε παξά ηε 

ζέιεζή ηεο. Δ αξρηθή ληξνπή γηα ην εθηεζεηκέλν ζψκα ηεο ληθήζεθε απφ ηα έλζηηθηα 

πνπ θφριαδαλ γηα θαηξφ κέζα ηεο θαη αζθπθηηνχζαλ κέζα ζηηο θαζηεξσκέλεο 

ζεμνπαιηθέο λφξκεο. Μάιηζηα νκνινγεί πσο, ππφ ην θξάηνο ηεο εδνλήο πνπ 

αθχπληζαλ ηα γεγνλφηαζηελ παξαιία,επραξηζηήζεθε γηα πξψηε θνξά ηελ εξσηηθή 

επαθή κε ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο.Μέζα ζε κηα ζηηγκή εηιηθξηλνχο απηνέθθξαζεο ε 

ηάμε πνπ κε ηφζε επηκέιεηα έρηηδε κέζα ηεο θαηέξξεπζε θαη ην πξνζσπείν, έζησ θαη 

πξνζσξηλά, γιίζηξεζε απφ πάλσ ηεο. 

. Δ πεγή ηεο δπζηπρίαο ηεο Άικα ινηπφλ δελ είλαη άιιε απφ ηελ θνηλσλία θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Ο Freudζην βηβιίν ηνπ «Ο πνιηηηζκφο σο πεγή δπζηπρίαο» (1962) 

έγξαθε πσο «φιεο απηέο νη απαγνξεχζεηο (πνπ επηβάιιεη ν πνιηηηζκφο) 

κεηαθξάδνληαη ζαλ απαίηεζε ελφο παλνκνηφηππνπ ηξφπνπ ζεμνπαιηθήο δσήο γηα 



φινπο. Ώπηή ε απαίηεζε ηίζεηαη ππεξάλσ ησλ αλνκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη ε 

έκθπηε ή επίθηεηε ζεμνπαιηθή ηδηνζπζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ φλησλ, αθαηξεί απφ 

έλα κεγάιν αξηζκφ απφ ηηο ππάξμεηο απηέο ηελ εξσηηθή εδνλή θαη έηζη κεηαηξέπεηαη 

ζε πεγή κηαο νδπλεξήο αδηθίαο». 

 ΐεβαίσο ν Freud, απερψληαο ζε απφςεηο ζεσξεηηθψλ ηεο επνρήο ηνπ 

δηαθσηηζκνχ φπσο ν ThomasHobbs, αληηιακβαλφηαλ ηελ θαηαπίεζε σο απαξαίηεηε 

ζπλζήθε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Δ πνιηηηζκηθή νξγάλσζε κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί κφλν εθφζνλ θξαηά ππφ ζπλερή επηηήξεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ λφκνπ θαη 

ηεο εζηθήο, ηα επηζεηηθά έλζηηθηα πνπ ελππάξρνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη απεηινχλ λα ηελ 

απνζαζξψζνπλ. Δ libidoπξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιηηηζκνχ, κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ εμαληιείηαη κφλν ζηηο ζεμνπαιηθέο νξκέο αιιά λα 

θαηεπζχλεηαη θαη ζηε δεκηνπξγία δεζκψλ κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν πεξηνξίδνληαο ηελ 

επελέξγεηα ησλ επηζεηηθψλ ελζηίθησλ. Δ ζεμνπαιηθφηεηα ινηπφλ αθξσηεξηάδεηαη 

κέζα ζε κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο «ελφο κέξνπο ηεο εθηθηήο επηπρίαο κε έλα κέξνο 

ηεο αζθάιεηαο» (Freud 1962). ήκεξα παξ‟ φιν πνπ, ηφζν ην ελεξγεηαθφ κνληέιν 

φζν θαη ε Υνκπζηαλή αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε, έρνπλ θαηαξξηθζεί, δελ 

κπνξνχκε λα κελ αλαγλσξίζνπκε ηε δηθαίσζε ηνπ Freud ζην ζεκείν απηφ. Δ 

θπξίαξρε ηάμε ζε θάζε θνηλσλία κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηδενινγηθψλ ηεο κεραληζκψλ 

αζθεί κνξθέο βηνπνιηηηθήο πνπ δελ ξπζκίδνπλ κφλν ηε ζρέζε ησλ αλζξψπσλ πξνο 

απηή αιιά θαη ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη, νξηζκέλεο 

ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο ελζαξξχλνληαη ελψ άιιεο απνξξίπηνληαη ή πνηληθνπνηνχληαη 

πάληα κε γλψκνλα ηνπο έκθπινπο ξφινπο πνπ επηθπιάζζεη ε εθάζηνηε θνηλσλία γηα 

ηα κέιε ηεο. Σν άηνκν ππνθεηκελνπνηεί απηέο ηηο απαγνξεχζεηο αθφκα θη αλ ηειηθά 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ επηζπκία. ηελ πεξίπησζε ηεο Alma 

απηή νθείιεη λα απεκπνιήζεη ηηο πεγαίεο εξσηηθέο αλάγθεο πνπ εμσηεξηθεχηεθαλ 

εθείλε ηε κέξα ζηελ παξαιία θαη λα ηηο ππνθαηαζηήζεη κε κηα αληαξή ζεμνπαιηθή 

δσή. 

Εδσκέλε ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ε θαηαπίεζε πνπ βηψλεη μεπεξλά ηα φξηα ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο. Οιφθιεξε ε πξαγκαηηθφηεηά ηεο νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ ππνηαγή 

ζε εμσηεξηθέο πξνζηαγέο. Γηαηί φκσο επηιέγεη απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζπκκφξθσζε, 

ζπζηάδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηεο αλάγθεο; Με άιια ιφγηα πνηνί είλαη νη εζσηεξηθνί 

εθείλνη παξάγνληεο πνπ ηελ θξαηνχλ δέζκηα;  



Μέξνο IV 

 

Hαρτή ηοσ ηέιοσς 

 

 Όζηεξα απφ ηελ θάζαξζε πνπ επέθεξε ε νδπλεξή αιιά ιπηξσηηθή ελζχκεζε 

ησλ γεγνλφησλ ηεο παξαιίαο, ε Άικα εξεκεί. ην πξφζσπν ηεο Βιίδακπεζ 

αλαγλσξίδεη πιένλ κηα ππνζηεξηθηηθή θηγνχξα, κηα έκπηζηε θίιε. Δ εθκπζηήξεπζε 

ησλ γεγνλφησλ απηψλ πξνζέδσζε ζηε ζρέζε ηνπο κηα αιεζηλή εγγχηεηα, πνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο λνζνθφκαο κνηάδεη λα αγγίδεη ηα φξηα ηνπ εξσηηζκνχ. Μέζα ζε απηή ηελ 

αηκφζθαηξα ινηπφλ ε Άικα αηζζάλεηαη ηελ νηθεηφηεηα λα εθθξάζεη ηα πξαγκαηηθά 

ηεο ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ εζνπνηφ. Σεο κηιά γηα ην ζαπκαζκφ πνπ ηξέθεη απφ ηελ 

αξρή ηεο γλσξηκίαο ηνπο γηα εθείλε θαη ηε ιαρηάξα ηεο λα ηεο «κνηάζεη εζσηεξηθά». 

Δ δχλακε πνπ απνπλέεη ε εζνπνηφο, ε αλεμαξηεζία ηεο θαη ε θαζνιηθή αλαγλψξηζε 

πνπ απνιακβάλεη ηελ έρνπλ αλπςψζεη ζην επίπεδν ελφο εηδψινπ ζηα κάηηα ηεο, κε ην 

νπνίν επηδεηά λα ηαπηηζηεί  γηα λα απνθηήζεη ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο πνπ ιείπνπλ απφ ην 

δηθφ ηεο ραξαθηήξα. 

 Δ έληαζε απηήο ηεο επηζπκίαο ηεο ζα δηαθαλεί αθφκα πην μεθάζαξα ζηελ 

επφκελε ζθελή. Βθεί ηελ παξαθνινπζνχκε λα μαπιψλεη ζην θξεβάηη ηεο θαη ηελ 

Βιίδακπεζ λα κπαίλεη χζηεξα απφ ιίγν ζην δσκάηην. Δ Alma, ζαλ ζε χπλσζε, 

ζεθψλεηαη θαη ηελ αγθαιηάδεη.Οη δχν γπλαίθεο, ληπκέλεο ζε παξφκνηα πεξηβνιή, 

θνηηνχλ ζπγρξνληζκέλα ηελ θάκεξα θαη ν θαθφο εζηηάδεη ζηα πξφζσπά ηνπο 

επηηείλνληαο έηζη ηελ εληχπσζε ηεο νκνηφηεηάο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζα 

κπνξνχζε λα αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο ηίπνηα απφ φια απηά 

δελ ππνβάιιεηαη απφ θάπνηα ινγηθή. Άιισζηε θαη ε ίδηα ε Βιίδακπεζ επηβεβαηψλεη, 

φηαλ ε Alma ηελ ξσηά θαλεξά κπεξδεκέλε ηελ επφκελε κέξα, πσο δελ κπήθε ζην 

δσκάηηφ ηεο ελψ δελ ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο λα ηελ παξαπιαλήζεη. Μέλεη ινηπφλ λα 

ππνζέζνπκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα νλεηξηθφ επεηζφδην πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηνλ χπλν 

ή ηε θαληαζία ηεο Alma θαη θξχβεη έλα ζπκβνιηθφ λφεκα. Σν γεγνλφο φηη δελ 

παξέρεηαη απφ ζθελνζεηηθήο πιεπξάο κία ζαθήο δηάθξηζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη ζηνηρείν ηεο κνληέξλαο θηλεκαηνγξάθεζεο ηνπ Bergmanπνπ δελ επηζπκεί λα 

πεξηθξνπξήζεη ηα φξηά ηεο ζε αληίζεζε κε ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ νλείξνπ, φπσο νη 

ζθελνζέηεο ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο. ηελ Personaεπηδηψθεηαη πξψηνλ θαη θχξηνλ ε 

απνηχπσζε κηαο ςπρηθήο αιήζεηαο. Σερλάζκαηα φπσο απηφ ηνλ βνεζνχλ λα 

μεπεξάζεη ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηελ απεηθφληζε ςπρηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 



εθηείλνληαη πνιχ πέξα απφ ηελ άκεζα παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά. Άιισζηε αθνχ ε 

ίδηα ε ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ,φπσο θξνληίδεη λα καο ππελζπκίζεη ζην μεθίλεκα ν 

νπεδφο, είλαη θαη απηή πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο φπσο νη ςεπδαηζζήζεηο 

θάζε είδνπο, γηαηί ζα πξέπεη λα ζηεξηδφκαζηε ζε ινγηθέο θαηεγνξίεο γηα λα ηελ 

πξνζεγγίζνπκε; Βπηζηξέθνληαο ζην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ηνπ νλείξνπ ηεο λεαξήο 

λνζνθφκαο ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο απηή ε απξφζκελε λπρηεξηλή 

επίζθεςε απνηειεί ηελ εθπιήξσζε κηαο θξπθήο επηζπκίαο. Ώπηή ε εθδνρή εληζρχεηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ην φλεηξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζπλέρεηα κε παξφκνην ηξφπν. 

Οη κεραληθέο θηλήζεηο ηεο Alma θαζψο θαηεπζχλεηαη ζηελ αγθαιηά ηεο Βιίδακπεζ 

ππνδειψλνπλ ηελ νινθιεξσηηθή ηεο παξάδνζή  ζηελ ππλσηηθή ζρεδφλ επίδξαζε πνπ 

ηεο αζθεί. Σν  πιεζίαζκα ησλ πξνζψπσλ θαη ην παηρλίδη κε ηελ νκνηφηεηά ηνπο ζην 

νπνίν καο εκπιέθεη ν Bergman παξαπέκπεη άκεζα ζηα ιφγηα ηεο Alma πξνηνχ 

απνθνηκεζεί, φηαλ ηεο είρε εμνκνινγεζεί „‟πφζν ζα ήζειε λα ηεο κνηάζεη‟‟. Ο 

Bergman, θαηεμνρήλ ζθελνζέηεο ηνπ αλζξψπηλνπ πξνζψπνπ, ην ρξεζηκνπνηεί εδψ 

ζαλ αιιεγνξηθή εηθφλα, κηα κεηαθνξά πνπ δειψλεη, κε ηνλ πιένλ εληππσζηαθφ 

ηξφπν, ηελ έληαζε ηεο επηζπκίαο. Δ Alma δελ ιαρηαξά λα κνηάζεη απιψο ζηελ 

Βιίδακπεζ, δεηά λα ηαπηηζηεί καδί ηεο. 

 Γξήγνξα φκσο ζα επέιζεη  ε καηαίσζε. Σν γξάκκα πνπ ζθφπηκα άθεζε 

αλνηρηφ ε Βιίδακπεζ ζα ηελ ηξαπκαηίζεη αλεπαλφξζσηα. Θα είλαη ε αξρή ηνπ ηέινπο 

γηα ην φλεηξν ηεο Alma. Δ παζνινγηθή, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, αγάπε ηεο ζα 

κεηαηξαπεί, ππφ ην βάξνο ηεο απφξξηςεο, ζε ηπθιή νξγή. Ώπηή ε ξήμε κε ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε θαη ε κεηάβαζε ζε κηα άιιε ζπκβνιίδνληαη κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θηικ 

θαη ην απφηνκν καχξηζκα ηεο εηθφλαο. Σν αζηξαπηαίν πιάλν ελφο ρεξηνχ πνπ 

θαξθψλεηαη ζην ζηαπξφ καξηπξεί ηνλ ςπρηθφ βάζαλν πνπ θαιείηαη λα ππνκείλεη 

ηψξα ε Alma.  

    Δ εηθφλα, ζνιή ζηελ αξρή, μεθαζαξίδεη θαη επηζηξέθνπκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα· 

κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνκελχεηαη φκσο πνιχ δηαθνξεηηθή κεηά ηελ πξνδνζία ηεο 

Βιίδακπεζ. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο πξάμεο γηα ηε λεαξή λνζνθφκα είλαη πνιχ 

βαζχηεξνο απφ ηελ απνθάιπςε κηαο ππνθξηζίαο. Δ απνθαζήισζε ηνπ εηδψινπ 

ζπκπαξέζπξε θαηά ηελ πηψζε νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ησλ ηδεψλ πνπ ζηήξηδαλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Alma. Βίρε πηζηέςεη, αθειψο, ζηε ζπκπφληα θαη ηελ θαινζχλε 

ησλ αλζξψπσλ ππνηηκψληαο ηε δεχηεξε πιεπξά ηεο θχζεο ηνπο, εθείλε πνπ ηψξα 

δηδάζθεηαη κε ηνλ πην ζθιεξφ ηξφπν απφ ηελ Βιίδακπεζ. Σν ηειηθφ μέζπαζκα 



επέξρεηαη φηαλ ζηελ παξάθιεζή ηεο λα κηιήζεη, ζαλ κηα πξάμε ειάρηζηεο 

αλαγλψξηζεο γηα ηελ ίδηα, ε εζνπνηφο παξακέλεη ζησπειή. Θέιεη λα ηελ ηαπεηλψζεη 

νξηζηηθνπνηψληαο έηζη ηελ θπξηαξρία ηεο ζε απηήλ ηελ ηδηφκνξθε ζρέζε εμνπζίαο 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί κεηαμχ ηνπο. Δ Almaινηπφλ μεζπά θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηεο 

απνθαιχπηεηαη ζην ζεαηή ε αιήζεηα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο εζνπνηνχ. Μέρξηο 

εδψ ε αληίδξαζή ηεο είλαη απνιχησο ινγηθή, θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί πσο φιν απηφ ην 

δηάζηεκα είρε θαηαζηεί ππνρείξην ηεο Βιίδακπεζ ζηελ πξνζπάζεηά λα απνθαηαζηήζεη 

ηνλ πιεγσκέλν λαξθηζζηζκφ ηεο. ηαλ απηφο εθδειψζεθε, κε ηνλ πιένλ 

εθκεηαιιεπηηθφ ηξφπν, κε ην πξνζβιεηηθφ γξάκκα πνπ ζθφπηκα άθεζε αλνηρηφ, ε 

Alma αληέδξαζε νξγηζκέλα. Παξά ηελ αληίζηαζε πνπ πξνέβαιε φκσο ε θαζππφηαμή 

ηεο δελ ζα απνθεπρζεί. ηαλ ε Βιίδακπεζ απνθαζίδεη λα θχγεη απφ ην ζπίηη, 

πξνζβεβιεκέλε απφ ηηο θαηεγνξίεο, εθείλε αθνινπζεί μνπίζσ ηεο δεηψληαο 

ηαπεηλσκέλε λα ηελ ζπγρσξήζεη αθφκα θη αλ γλψξηδε πσο φια φζα είπε 

αληαπνθξίλνληαλ ζηελ αιήζεηα.  

Έρνληαο πιένλ παξνπζηάζεη κία πξψηε εξκελεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο λεαξήο 

λνζνθφκαο κπνξνχκε λα αθήζνπκε θαηά κέξνο ην ινγνηερληθφ θνκκάηη ηεο 

αλάιπζεο θαη λα επηζηξέςνπκε ζην έδαθνο ηεο ςπρνινγίαο. ηελ ππνελφηεηα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζα πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο ελδφηεξεο ζπλάθεηεο πνπ 

θπβεξλνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο Alma. Σν ζεκείν ζην νπνίν επηιέγνπκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε απηή ηελ αλάιπζε είλαη θνκβηθφ αθελφο γηαηί πιένλ έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα λα πξνρσξήζνπκε κε αζθάιεηα ζε 

απηή θαη αθεηέξνπ γηαηί ζα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ εμήγεζε ηεο 

ππεξξεαιηζηηθήο ζεθάλο πνπ αθνινπζεί, νη ζπκβνιηζκνί ηεο νπνίαο δελ κπνξνχλ λα 

απνθξππηνγξαθεζνχλ παξά κφλν κε αλαγσγή ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο Alma. 

Αλάισζε ταραθηήρα 

 Ώλαθεθαιαηψλνληαο ζπλνπηηθά ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

Alma ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: Τπνηαθηηθή ζηάζε θαη πξνζθφιιεζε 

ζε ηζρπξέο κνξθέο (ν πξψηνο ηεο έξσηαο, ε Βιίδακπεζ), αθηέξσζε ζηε θξνληίδα ησλ 

άιισλ ζε βάξνο ησλ πξνζσπηθψλ ηεο θηινδνμηψλ, πιήξεο ππαθνή ζηηο θνηλσληθέο 

πξνζηαγέο, ηδεαιηζηηθέο –ζρεδφλ παηδηθέο- αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν θαη ηέινο κία 

δηαξθήο αλαδήηεζε ηεο αζθάιεηαο αθφκα θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη ηνλ 

παξαγθσληζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ επηζπκηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά  παξαπέκπνπλ 



ζ‟ απηφ πνπ νη πξψηνη ςπραλαιπηέο νλφκαζαλ «ηνκαηηθή Πξνζσπηθφηεηα» θαη 

ζήκεξα έρεη θαζηεξσζεί επίζεκα κε ηνλ φξν «Αηαηαξαρή εμαξηεκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο» (DSM-IV,2000) (Millon,2004). 

 Σν αλ βέβαηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο Άικα εκπίπηεη ζην θάζκα ηεο παζνινγίαο, 

είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξν ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βιίδακπεζ. Σν κφλν ζίγνπξν 

είλαη πσο απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπκπεξηθνξηθά κνηίβα εθδειψλνληαη ζε θάζε πηπρή 

ηεο δσήο ηεο (επαγγεικαηηθή, θνηλσληθή ή εξσηηθή) δηακνξθψλνληαο ηελ εληχπσζε 

κηαο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ζηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα αληηδξά. Ώπηή ε 

κνλνιηζηθφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πεξηερφκελν ησλ θαληαζηψζεψλ ηεο πνπ δελ 

μεθαζαξίδεηαη φπσο ζα δνχκε αλ ηειηθά είλαη νλεηξηθέο ή παξαιεξεκαξηθέο, 

απνηεινχλ πάλησο ελδείμεηο κηαο πηζαλήο ςπρνπαζνινγίαο. 

 Σί είλαη φκσο κηα εμαξηεκέλε πξνζσπηθφηεηα; ε έλα πξψην επίπεδν, 

ζχκθσλα κε ηνπο Millon θαη Grossman (2007), ηα άηνκα απηά δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ αλαδεηψληαο κε 

θάζε  ηξφπν  ηελ απνδνρή ηνπο, είλαη πεηζήληα θαη δελ αξέζθνληαη ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Σαπηφρξνλα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο αδχλακν θαη παξνπζηάδνπλ ηζρπξφ 

άγρνο απνρσξηζκνχ. Βμ‟ αηηίαο απηνχ απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο θαη πξνηηκνχλ λα 

εζσηεξηθεχζνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, αληηθαζηζηψληαο απηά ζπρλά κε 

ελνρή. Βθηφο απφ ηνλ Millonθαη ην DSM – IV – TR (2000) πξνβάιιεη αληίζηνηρα 

θξηηήξηα. Βίλαη θαλεξφ πσο ηα παξαπάλσ βξίζθνληαη ζε απφιπηε ζα κπνξνχζε λα πεη 

θαλείο ζπκθσλία κε φζα έρνπλ πξνθχςεη κέρξη ζηηγκήο απφ ηελ εξκελεία καο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο Alma. κσο,φπσο θαη κε ηελ Βιίδακπεζ, δελ ζθνπεχνπκε απιψο λα 

αλαδεχζνπκε κε ηελ αλάιπζή καο ηελ επηθάλεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηεο, κε φρεκα ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία.  

  Ο πξψηνο ςπραλαιπηήο, ν νπνίνο είρε αλαθεξζεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηελ 

εμαξηεκέλε πξνζσπηθφηεηα ήηαλ ν καζεηήο θαη πηζηφο ζπλερηζηήο ηνπ Freud, 

KarlAbraham (1877-1925). OAbrahamζπλεηζέθεξε ζηελ ςπραλάιπζε κέζα απφ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο θξνυδηθήο ζεσξίαο ησλ ζηαδίσλ. Ώλ θαη ζήκεξα ε ζεσξία 

ησλ ζηαδίσλ έρεη ελ πνιινίο θαηαξξηθζεί (Batteman&Holmes,2003) νη παξαηεξήζεηο 

ηεο πξψηεο, ιεγφκελεο, γεληάο ησλ ςπραλαιπηψλ είλαη άμηεο αλαθνξάο θαζψο 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πην ζχλζεησλ ζεσξηψλ πνπ ζα 

δηαηππψζνπλ νη επίγνλνί ηνπο. Μάιηζηα νη απφςεηο κεηαγελέζηεξσλ ςπραλαιπηψλ 



φπσο ν Fenichelγηα ηελ εμαξηεκέλε πξνζσπηθφηεηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

νκνηφηεηεο κε απηέο ηνπ Abraham. 

 Ο Γεξκαλφο ςπραλαιπηήο ινηπφλ ζηελ έθζεζή ηνπ 

“oraleroticismandcharacter” (1988) αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν εθείλν ηνπ ραξαθηήξα πνπ 

έρεη ππνζηεί θαζήισζε ζην ζηνκαηηθφ ζηάδην. Βίλαη γλσζηφ πσο ε θαζήισζε ζε έλα 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην πξνθχπηεη φρη κφλν εμ αηηίαο ηεο δηαξθνχο καηαίσζεο ησλ 

επηζπκηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε απηφ αιιά θαη εμ αηηίαο ηεο ππέξκεηξεο ηθαλνπνίεζεο 

ηνπο. αλ απνηέιεζκα ε εγθαηάιεηςε ηνπ ζηαδίνπ γίλεηαη κε απξνζπκία θαη ζε θάζε 

κειινληηθή αηπρία ελεξγνπνηνχληαη ακέζσο νη κεραληζκνί παιηλδξφκεζεο ζε απηφ. 

Ο Abrahamπεξηγξάθεη θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαζήισζεο ζην ζηνκαηηθφ ζηάδην 

θαζψο νδεγνχλ ζην ζρεκαηηζκφ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθνηήησλ. Με βάζε ηα φζα 

έρνπκε πεη κέρξη ζηηγκήο ε Almaθαίλεηαη λα ηαηξηάδεη κε ην δεχηεξν ηχπν 

πξνζσπηθφηεηαο (Bornstein,1993), εθείλνλ πνπ έρεη πξνθχςεη δειαδή απφ ηελ 

ππεξβνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ. Ώπηά ηα άηνκα δηαθξίλνληαη απφ κηα ηάζε 

παζεηηθφηεηαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ παξάινγε πεπνίζεζε φηη, θαη‟ αλαινγία 

κε ηελ πξψηε επηπρηζκέλε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο, ζα ππάξρεη πάληα θάπνηα 

παληνδχλακε κνξθή γηα λα ηα θξνληίδεη, φπσο ην θαιφ κεηξηθφ ζηήζνο εκθαληδφηαλ 

θάζε θνξά πνπ ην ρξεηάδνληαλ. Ώπηφ ην ζηνηρείν είλαη ε απαξρή φισλ ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαπηχζζνπλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπο
12

. 

 Μηα πξψηε ζπλέπεηα είλαη πσο «ε ζηνκαηηθή πξνζσπηθφηεηα» βξίζθεηαη ζε 

πιήξε εμάξηεζε απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο 

αγάπεο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ απηνεθηίκεζή ηεο. Έηζη, φπσο θαη ν λαξθηζζηζηήο 

είλαη  απνδπλακσκέλε θαη απξνζηάηεπηε κπξνζηά ζε κία ελδερφκελε απφξξηςε απφ 

ηνλ πάξνρν ηεο αγάπεο (Millon, 2000). Σα άηνκα απηά ,αθνχ δελ δνθίκαζαλ ηελ 

καηαίσζε ησλ επηζπκηψλ ζηα πξψηα θξίζηκα ζηάδηα ηεο δσήο, δελ ρξεηάζηεθε λα 

επηζηξαηεχζνπλ ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη λα νηθνδνκήζνπλ άκπλεο ε επηηπρήο 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσληνλψλεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ Βγψ κπξνζηά ζηηο αλαπφθεπρηεο 

απνγνεηεχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ώπηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ θαηαθεχγνπλ 

ζηελ παιηλδξφκεζε παζρίδνληαο λα αλαβηψζνπλ ηελ παξειζνχζα εθείλε επδαηκνλία 
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Μάιηζηα ην γεγνλφο φηη ε Alma κεγάισζε ππφ ηελ πξνζηαζία εθηά κεγαιχηεξσλ αξζεληθψλ 

αδειθψλ ζε έλα αγξνηηθφ πεξηβάιινλ πηζαλψο λα ζπλέηεηλε ζηε δηαηψληζε ηεο γεληθφηεξεο παζεηηθήο 

ηεο ζηάζεο. 



πνχ απνιάκβαλαλ θάησ απφ ην άγξππλν βιέκκα ηνπ γνλέα – πξνζηάηε. Καζψο φκσο 

ν γνλέαο – πξνζηάηεο αλήθεη ζ‟ έλα επηπρηζκέλν αιιά καθξηλφ πηα παξειζφλ ε 

ελήιηθε δσή επηηάζζεη ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπ απφ άιιεο θηγνχξεο πνπ ζα 

επηηειέζνπλ ηνλ ίδην ξφιν. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη εκθαλέο ζην ραξαθηήξα ηεο Alma. 

Έρνπκε κηιήζεη ήδε εθηελψο γηα ηελ πξνζθφιιεζή ηεο ζε ηζρπξέο κνξθέο φπσο ν 

πξψηνο ηεο έξσηαο (βι. ελφηεηα „‟ν ηζρπξφο άιινο‟‟). Ώπηή ε αλάγθε δηακνξθψλεη 

ζπλνιηθά ηελ θνζκναληίιεςή ηεο αθνχ πξνβάιιεηαη θαη ζηε ζθαίξα ηνπ 

ππεξαηζζεηνχ κε ηελ πίζηε ζε έλαλ παληνδχλακν Θεφ – Παηέξα.  

 Ο θεληξηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν πεξηζηξέθεηαη ινηπφλ ε ζπλνιηθή 

δξάζε κηαο «εμαξηεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο» είλαη ε αλάγθε γηα ζηαζεξή παξνρή 

αγάπεο θαη πξνζηαζηαο, απφ ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα. ε αληίζεζε φκσο κε ηελ 

ηξπθή ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ηεο βξεθηθήο ειηθίαο ηα αληηθείκελα δελ δσξίδνπλ ην 

πνιχηηκν πεξηερφκελφ ηνπο (ηελ αγάπε) δίρσο αληαιιάγκαηα. Πξνβάιινπλ 

απαηηήζεηο άιινηε απινχζηεξεο θαη άιινηε πην ηζρπξέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεζνχλ. Δ αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ραξαθηεξνδνκή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπσο εθείλε ηεο Almaνη πεξηγξαθέο ησλ 

Abraham (1988) θαη Fenichel(1945) απνδεηθλχνληαη ηδηαηηέξσο δηαθσηηζηηθέο. Οη 

δχν ςπραλαιπηέο ζην δήηεκα απηφ αθνινπζνχλ εκθαλψο θνηλή ζεσξεηηθή δηαδξνκή, 

θαζψο ππνζηεξίδνπλ φηη ζπρλά ηα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί ην είδνο απηφ ηεο 

θαζήισζεο «εθκαηεχνπλ» ηελ αλαγθαία αγάπε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο 

αλαιακβάλνληαο νη ίδηνη ην ξφιν ηνπ πξνζηάηε. Βζσηεξηθεχνπλ (ελδνβάιινπλ) 

δειαδή ην θαιφ αληηθείκελν (ην θαιφ ζηήζνο) ηεο βξεθηθήο ηνπο ειηθίαο θαη 

ηαπηίδνληαη κε ηελ εμεηδαληθεπκέλε αλαπαξάζηαζή ηνπ, ραξίδνληαο απιφρεξα ηελ 

αγάπε θαη ηε θξνληίδα ηνπο ζε θάζε επθαηξία. Βλζαξθψλνπλ ,θαηά έλα ηξφπν, ην 

αξρέηππν ηεο “AlmaMater”. Δ γελλαηνδσξία θαη ν ραξαθηεξηζηηθφο αιηξνπτζκφο πνπ 

ηνπο δηαθξίλεη θέξεη θαηάινηπα απφ ηελ καγηθή ζθέςε ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο. 

Αηαρένπλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε ηελ αγάπε ηνπο κε ηελ ειπίδα φηη ζα ηνπο 

επηζηξαθεί ζε ίζεο πνζφηεηεο ζηα πιαίζηα ελφο θαληαζηαθνχ δηαθαλνληζκνχ 

(Fenichel, 1945). 

 Σν γεγνλφο φηη ε Άικα έρεη εμνβειίζεη θάζε πξνζσπηθή θηινδνμία, φπσο ηελ 

θαηεγνξεί ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο, («πεξηθέξνκαη ζαλ ππλνβάηεο») θαη ζέηεη σο 

κνλαδηθή αμία ηελ νιφςπρε αθηέξσζε ζηνπο άιινπο (είλαη ελδεηθηηθφο ν ζαπκαζκφο 

πνπ εθθξάδεη γηα ηηο λνζνθφκεο εθείλεο πνπ θνξνχλ ηε ζηνιή ηνπ θαζήθνληνο κέρξη 



ηα βαζεηά ηνπο γεξάκαηα) αληαπνθξίλεηαη ζε απηή αθξηβψο ηελ πξνεμάξρνπζα 

αλάγθε ηεο. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο απνθεχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο ππνηαζζφκελε πιήξσο ζηνπο ξφινπο πνπ ηεο επηβάιιεη θαζψο ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα ππνλνκεπφηαλ ε ζηαζεξή παξνρή αγάπεο πνπ ιακβάλεη απφ 

απηφ. Μηθξή έθπιεμε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο κεηά ηνλ δηαπιεθηηζκφ ηεο κε ηελ 

Βιίδακπεζ έζπεπζε λα ηελ αθνινπζήζεη φηαλ εθείλε έθπγε απφ ην ζπίηη απεηιψληαο 

λα δηαξξήμεη νξηζηηθά ηε ζρέζε ηνπο. 

 πσο είλαη αλακελφκελν ε αθακςία πνπ παξνπζηάδνπλ νη ιεγφκελεο 

«ζηνκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο» ζηελ αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ επηιχεη. Δ ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο έξρεηαη λα ππελζπκίζεη, πνιιέο θνξέο, κε 

δπζάξεζην ηξφπν, πσο ε πιήξεο εμάξηεζε απφ θάπνηνλ ,ζαλ απηή πνπ αλέπηπμε ε 

Alma, νδεγεί ζηελ γλσξηκία κε ηα πην ζθνηεηλά έλζηηθηα πνπ εκθσιεχνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε ςπρή θαη ε αξρηθή απφζηαζε ζπγθαιχπηεη. Ώπηή ε πξνθαλήο ζηνλ θνηλφ 

λνπ δηαπίζησζε αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηζρπξφηεξν θφβν ησλ αηφκσλ απηψλ ζηα νπνία 

ν Fenichel (1945) δηθαίσο απέδσζε ηνλ ραξαθηεξηζκφ “loveaddicts”. Ο θίλδπλνο ηεο 

απφξξηςεο πξέπεη νπσζδήπνηε λα αληηκεησπηζηεί. Γη‟ απηφ ελεξγνπνηνχλ κηα ζεηξά 

απφ ακπληηθνχο κεραληζκνχο (ηνπο νπνίνπο εληνπίδνπκε θαη ζηελ Alma).  

 Ο πξψηνο ζηνλ νπνίν ζα αλαθεξζνχκε είλαη ε άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα απηφ πνπ αξλνχληαη είλαη ε πιεπξά εθείλε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ε 

νπνία αληηηίζεηαη ζηηο επηζπκίεο ηνπο θαη ζα κπνξνχζε λα αλαηξέςεη ηελ πξαγκάησζή 

ηνπο (Millon, 2000). Δ απεηιή απνβάιιεηαη απφ ην νπηηθφ ηνπο πεδίν θαη ν θφζκνο 

κεηαηξέπεηαη ζε κηα απέξαληε Βδέκ, έλα βαζίιεην επηπρίαο κε ηνπο αλζξψπνπο ζην 

ξφιν ησλ θαινθάγαζσλ θαηνίθσλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνεθβνιή ηεο πξψηεο 

βξεθηθήο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ πνπ είραλ ηα άηνκα απηά ππφ ηε ζθέπε ηνπ παληαρνχ 

παξφληνο θαινχ αληηθεηκέλνπ. Αηακνξθψλεηαη έηζη κία αθειήο αληίιεςε ησλ 

πξαγκάησλ (Millon,2000) ε νπνία ζπληεξεί ηνλ παηδηζκφ ηεο εμαξηεκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο αθφκα θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία. Ώπηνχ ηνπ είδνπο ε 

πεξηνξηζκέλε ζέαζε ησλ πξαγκάησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ Alma. Σν ζχλνιν 

ησλ απφςεσλ πνπ εθθέξεη απνπλένπλ έλα επήζε ηδεαιηζκφ. ηνλ νπξαλφ, ν Θεφο – 

Παηέξαο πεξηβάιιεη ηνπο αλζξψπνπο κε ηελ αλεμάληιεηε αγάπε ηνπ ελψ ζηε γε νη 

θαιιηηέρλεο θαη νη θηιάλζξσπνη, φπσο εθείλεο νη λνζνθφκεο, πνπ ππεξεηνχλ κε πίζηε 

ην θαζήθνλ κέρξη ην ζάλαηφ ηνπο, θξνληίδνπλ γηα εκάο. Δ Alma δελ αξλείηαη ηελ 



χπαξμε ηνπ πφλνπ ζηνλ θφζκν αιιά αγθηζηξψλεηαη απφ ςεπδεπίγξαθεο ειπίδεο 

απνιπηνπνηψληαο ηελ κία κφλν πιεπξά ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. 

 Μία αθφκα άκπλα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη «ζηνκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο» είλαη 

ε εμεηδαλίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αγάπεο ηνπο. Δ ιαηξεία ηεο Almaζην πξφζσπν 

ηεο Βιίδακπεζ είλαη βέβαηα θάηη παξαπάλσ απφ εκθαλήο. Ώπηή ε άκπλα εμππεξεηεί 

ηε ξχζκηζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο πνπ εμαξηάηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, φζν ζεκαληηθφηεξν είλαη ην άηνκν πνπ πξνζθέξεη ην 

ελδηαθέξνλ ή ηελ αγάπε ηνπ ηφζν πην απμεκέλε ζα είλαη ε αμία ηνπο γηα ηελ 

απηνεηθφλα ηεο «εμαξηεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο». Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ φκσο, γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο Alma, παξνπζηάδεη ε ηξίηε κνξθή άκπλαο πνπ ζηηο πην 

παζνινγηθέο πεξηπηψζεηο αθνινπζεί θαη νινθιεξψλεη ηελ εμεηδαλίθεπζε. ηξέθνληαο 

ην βιέκκα ηνπο πξνο ηνλ εζσηεξηθν ηνπο θφζκν ηα άηνκα απηά δηαπηζηψλνπλ εθηφο 

απφ ην θφβν ηεο απφξξηςεο, ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή αλεπάξθεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδπλακία ηνπο λα πξνρσξήζνπλ δίρσο ηηο πξνζηαηεπηηθέο θηγνχξεο απφ ηηο νπνίεο 

εμαξηψληαη γηα λα νηθνδνκήζνπλ κηα απηφλνκε θαη ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα. ην 

παξάδεηγκά καο, ε αδπλακία ηεο λνζνθφκαο λα νξίζεη ηελ ηχρε ηεο κε βάζε ηηο δηθέο 

ηεο επηινγέο νδεγεί ζηνλ πιήξε εηεξνθαζνξηζκφ ηεο κε απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε 

ηεο βνχιεζεο θαη ησλ επηζπκηψλ ηεο. Γηα ηελ αλαπιήξσζε ινηπφλ απηνχ ηνπ θελνχ, 

θαηαθεχγνπλ ζηελ ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θηγνχξεο θαη 

κάιηζηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη ε πιήξεο ηαχηηζε κε απηέο. 

(Millνλ,2000). Δ εζσηεξηθή ηνπο παξνπζία είλαη πεγή δχλακεο θαη αμίαο γηα ηελ 

εμαξηεκέλε πξνζσπηθφηεηα πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηηο δηθέο ηεο πεληρξέο 

δπλάκεηο. Αελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή κίκεζε, αιιά γηα κία ψζκσζε ηαπηνηήησλ πνπ 

θαζηζηά ζνιά ηα κεηαμχ ηνπο φξηα. ηαλ ε Alma ιέεη ζηελ Βιίδακπεζ πφζν ζα ήζειε 

λα ηεο κνηάζεη ζηνλ ραξαθηήξα ,ηνλίδνληαο παξάιιεια ην ζηνηρείν ηεο εμσηεξηθήο 

ηνπο νκνηφηεηαο, δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή θηινθξφλεζε, αιιά γηα έθθξαζε κηαο 

βαζχηεξεο επηζπκίαο πνπ ζηε ζθελή ηνπ νλεηξηθνχ επεηζνδίνπ αλαπαξίζηαηαη κε 

απαξάκηιιε ζθελνζεηηθή ηερληθή απφ ηνλ Bergman. 

 Έρνληαο πιένλ κηα επθξηλή εηθφλα ησλ δχν ραξαθηήξσλ θιείλνπκε ηελ 

ελφηεηα πνπ αθηεξψζακε ζηελ Almaέηνηκνη λα εηζέιζνπκε ζην ιαβχξηλζν ησλ 

ζπκβνιηζκψλ πνπ ζα ζηεζεί φζν πιεζηάδνπκε πξνο ην ηέινο ηνπ δξάκαηνο. 



Μέξνο V: 

 

«Το όλεηρο είλαη εθπιήρφζης κηας θοιαζκέλες επηζσκίας» 
       S. Freud,Ζ Δξκελεπηηθή ηωλ Ολέηξωλ (1899) 

 

 Μηα πξφρεηξε καηηά ζηηο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ 

“Persona” αξθεί γηα λα απνδείμεη ηνλ πινπξαιηζκφ αιιά θαη ηελ αληηθαηηθφηεηα ησλ 

εξκελεηψλ ηεο. Δ ζχγρπζε πνπ έρεη πξνθιεζεί νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

ηειεπηαία ζεθάλο ηεο ηαηλίαο, ηελ νπνία ζα επηρεηξήζνπκε λα εμεγήζνπκε ζ‟ απηφ ην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο. Πξνεγνπκέλσο ζηελ ελφηεηα ηεο Βιίδακπεζ είρακε δεηήζεη ηελ 

ππνκνλή ηνπ αλαγλψζηε θαζψο νξηζκέλα ζεκεία ηεο αλάιπζεο ζηάζεθε αδχλαηνλ λα 

ηεθκεξησζνχλ δίρσο ηελ αλαθνξά ζηνλ έηεξν πξσηαγσληζηηθφ ραξαθηήξα, ηελ Alma. 

Πιένλ βξηζθφκαζηε ζε ζέζε λα μεδηαιχλνπκε θαη ηηο ηειεπηαίεο απνξίεο. 

 Ο Bergmannκαο εηζάγεη ζην ζνπξεαιηζηηθφ θφζκν ηεο αζπλείδεηεο 

θαληαζίσζεο. Βδψ, νη ηππηθέο αθνινπζίεο ζηελ θηλεκαηνγξάθηζε θαηαξγνχληαη· 

εηθφλεο, πξφζσπα θαη ζχκβνια κπιέθνληαη ζε έλα νλεηξηθφ bricolage.Θα ήηαλ 

ζψθξσλ ινηπφλ γηα ηνλ αλαγλψζηε λα αλαηξέμεη ζηελ ηαηλία γηα κηα ζχληνκε 

ππελζχκηζε ησλ φζσλ εθηπιίζζνληαη ζηηο ζθελέο απηέο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 

νκαιφηεξε θαηαλφεζε ηεο εξκελείαο πνπ αθνινπζεί. 

 Πηάλνληαο ην λήκα ηεο αθήγεζεο απφ εθεί πνπ ην αθήζακε ζην ηέηαξην 

κέξνο παξαθνινπζνχκε ηελ Alma λα μππλά χζηεξα απφ έλα ηαξαγκέλν χπλν. ε κηα 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ CharlesSamuels (1971), oBergmannαπνθαιχπηεη πσο φηη 

ιακβάλεη ρψξα απφ εδψ θαη ζην εμήο ζπκβαίλνπλ ζηε θαληαζία ηεο Alma. Σν 

γεγνλφο φηη ε ζθελή ηνπ χπλνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ζθαινπάηη γηα ηε κεηάβαζε απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηε θαληαζία καο νδεγεί ζηελ ππφζεζε πσο φζα αθνινπζνχλ 

είλαη έλα φλεηξν ηεο λνζνθφκαο. Παξ‟ φια απηά δε ζα κπνξνχζακε λα απνθιείζνπκε 

ην ελδερφκελν ηνπ ςπρσηηθνχ παξαιεξήκαηνο δεδνκέλεο ηεο ζπγγέλεηαο ησλ δχν κε 

βάζε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία. πσο ζηελ ςχρσζε έηζη θαη ζην φλεηξν επηθξαηεί 

«ε αξρή ηεο ζπκκεηξίαο» θαη φρη ε δηζζελήο ινγηθή ηεο ζπλεηδεηήο ζθέςεο 

(Batteman&Holmes,2003). ‟ απηφ νθείιεηαη ε παξαδνμφηεηα ησλ δχν εκπεηξηψλ 

αθνχ ηα ζχκβνια θαη νη παξαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζπκκεηξηθνπνηνχληαη κε ηα εξεζίζκαηα ηεο αληίζηνηρεο εμσηεξηθήο θαη 

πξνβάιινληαη ζηε ζπλείδεζε σο παλνκνηφηππα. Δ ππφζεζε ηνπ ςπρσηηθνχ 

επεηζνδίνπ είλαη φκσο αξθεηά παξαθηλδπλεπκέλε απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ δηαηίζεληαη 



παξαπάλσ απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Βίκαζηε ππνρξεσκέλνη 

ινηπφλ λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή καο ζέζε. 

 Δ αλάιπζε ησλ νλείξσλ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ςπραλαιπηηθήο 

ζεξαπείαο θαζψο ζεσξνχληαη ε «ΐαζηιηθή νδφο πξνο ην αζπλείδεην» (Freud,1999). 

Πξηλ αθφκα ηελ αλάπηπμε ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ ε ςπραλαιπηηθή θνηλφηεηα είρε 

παξνπζηάζεη ζπζηεκαηηθέο κειέηεο γηα ηε θχζε ηνπ νλείξνπ. Ο Fruedείρε αληηιεθζεί 

ήδε απφ λσξίο ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο αζπλείδεηεο δηεξγαζίεο, ηελ νπνία πξνζπάζεζε 

λα δηαιεπθάλεη ζην δηάζεκν έξγν ηνπ «Δ Βξκελεπηηθή ησλ Ολείξσλ». ηε δηάξθεηα 

ηνπ χπλνπ, ππνζηεξίδεη ν Freud,ν έιεγρνο πνπ αζθεί ην Βγψ ππνρσξεί θαη ηα ελία 

πεξλνχλ ζηελ αξρή ηεο επραξίζηεζεο. Καηαπηεζκέλεο επηζπκίεο θαη απφθξπθεο 

ζθέςεηο δηεθδηθνχλ ηφηε ηελ έθθξαζή ηνπο κέζα ζην πξνλνκηαθφ πεδίν ηνπ νλείξνπ. 

Καζψο φκσο ε ζπλείδεζε δελ αδξαλνπνηείηαη πιήξσο νη «ιαζξεπηβάηεο» νθείινπλ λα 

μεγειάζνπλ ηνλ έιεγρν ζηα ζχλνξα ηνπ «Βγψ» γηα λα εηζέιζνπλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ κεηακθηέδνληαη έμππλα ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηε δηεξγαζία ηνπ νλείξνπ. Βθεί νθείιεηαη ην παξάδνμν ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απηψλ, ν ρανηηθφο ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε 

ηνπ ηπραίνπ θαη ηνπ αζχλδεηνπ. Δ επηθξαηνχζα ζεσξία ζην ρψξν ηεο 

Νεπξνςπρνινγίαο, εθείλε ηνπ Υφκπζνλ, αλαπαξάγεη απηή ηελ αίζζεζε. Ο Υφκπζνλ 

ππνζηεξίδεη πσο νη νλεηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο δελ είλαη παξά αζπλάξηεηεο 

απεηθνλίζεηο πνπ παξάγεη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ χπλνπ (Bateman&Holmes, 2003). Σειηθά, ν εγθέθαινο επηρεηξεί λα ζπλαξζξψζεη 

ηηο επηκέξνπο εηθφλεο ζε κία ζπλεθηηθή ελφηεηα δηακνξθψλνληαο έηζη ην θείκελν ηνπ 

νλείξνπ. Ώλαηξέπνπλ ινηπφλ, ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, ηελ άπνςε ηνπ Freudφηη ηα 

φλεηξα αληαλαθινχλ βαζχηεξεο επηζπκίεο θαη ζπλαηζζήκαηα; χκθσλα κε ηνπο 

Bateman&Holmes(2003)απηφ δελ ζπκβαίλεη δηφηη, παξά ην γεγνλφο φηη ε πξψηε χιε 

ηνπ νλείξνπ είλαη ηπραία, ε νξγάλσζή ηεο είλαη ππφζεζε ηνπ αζπλεηδήηνπ. 

Ώλαπφδξαζηα, ν ηξφπνο πνπ ην αζπλείδεην «επηιέγεη» λα ζπλζέζεη ηηο εηθφλεο απηέο 

αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερφκελφ ηνπ. Έηζη αθφκα θαη αλ ην κνληέιν ηνπ Freudέρεη 

ζήκεξα θαηαξξηθζεί ε ζέζε ηνπ γηα ηε ζεκαζία ησλ νλείξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

παξάζπξν γηα ηνλ θφζκν ησλ αζπλείδεησλ επηζπκηψλ δηαηεξεί αθφκα ηελ ηζρχ 

ηεο.πσο ζα δνχκε ην φλεηξν ηεο Almaδε μεθεχγεη απφ απηφλ ηνλ θαλφλα. 

 Δ δξακαηηθή θνξχθσζε εθηπιίζζεηαη ζε ηέζζεξηο λνεκαηηθά απηνηειείο 

ζθελέο νη νπνίεο κνηάδνπλ θαηλνκεληθά αζχλδεηεο. Κάζε κία εθθξάδεη δηαθνξεηηθέο 



φςεηο θαη βαζκίδεο ηεο εζσηεξηθήο πάιεο ηεο Alma. Σνλίδνπκε θαη πάιη πσο ζηα 

γεγνλφηα απηήο ηεο ζεθάλο δελ πθίζηαηαη θακία ινγηθή αθνινπζία. Γη‟ απηφ θαη δελ 

ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί κία γξακκηθή εμήγεζε γη‟ απηά, παξά κφλν εξκελείεο ε 

αμία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζπλνρή. Άιισζηε πψο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί δηαθνξεηηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Bergmannαπνθάζηζε λα 

ζθελνζεηήζεη ην παξάινγν απνδίδνληαο ην αζπλείδεην ζε εηθφλεο; 

 πσο αλαθέξακε θαη πξηλ, ην ηειεπηαίν απηφ κέξνο ηεο ηαηλίαο μεθηλά κε ηελ 

Alma λα ζεθψλεηαη κεηά απφ έλα γεκάην εθηάιηεο χπλν. Σν ξαδηφθσλν δίπια ηεο 

εθπέκπεη θξάζεηο δίρσο λφεκα. Δ θαηάξξεπζε ηνπ ιφγνπ πξνδίδεη ηελ ίδηα ηελ 

απνζάζξσζε ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο πξαγκάησλ (πνπ ζεκειηψλεηαη ζε απηφλ). Με 

άιια ιφγηα βξηζθφκαζηε πιένλ ζηε ζθαίξα ηνπ θαληαζηαθνχ φπνπ νη λφκνη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο δελ έρνπλ θακία ηζρχ. Δ απφθνζκε αηκφζθαηξα πνπ θπξηαξρεί εδψ 

θαζψο ε λνζνθφκα θαηεπζχλεηαη πξνο ην δσκάηην ηεο Βιίδακπεζ πξντδεάδεη θαη απηή 

κε ηε ζεηξά ηεο γηα ηε κεηάβαζε πνπ έρεη ζπληειεζηεί. Σα ππνηηκεηηθά ιφγηα πνπ 

ςηζπξίδεη θαζψο ηελ παξαθνινπζεί λα θνηκάηαη είλαη ελδεηθηηθά ηεο εθδηθεηηθφηεηαο 

πνπ ηελ θαηαθιχδεη. Θα ηελ δηαθφςεη αλαπάληερα κία αλδξηθή θσλή πνπ αθνχγεηαη 

έμσ απφ ην ζπίηη θαη αλαδεηά ηελ εζνπνηφ. 

 χληνκα απνθαιχπηεηαη πσο είλαη ν ζχδπγφο ηεο. Δ εκθάληζή ηνπ, κε ηα 

καχξα γπαιηά πνπ θνξά θαη ηελ παγσκέλε ηνπ έθθξαζε, ζπκίδνπλ ηπθιφ. Καηά κία 

έλλνηα είλαη πξάγκαηη ηπθιφο κπξνζηά ζηελ αιήζεηα ηεο γπλαίθαο ηνπ. Ώπέλαληί ηνπ 

ζηέθεηαη ε Alma θη φκσο ηεο απεπζχλεηαη κε απφιπηε θπζηθφηεηα ζαλ λα ήηαλ ε 

ζχδπγφο ηνπ αθφκα θαη φηαλ εθείλε ηνλ δηαςεχδεη. Παξφιν πνπ ε πξαγκαηηθή 

Βιίδακπεζ εκθαλίδεηαη ιίγν αξγφηεξα αθξηβψο πίζσ ηεο, θαη νη δχν δείρλνπλ λα 

αγλννχλ ηελ παξνπζία ηεο. Μάιηζηα εθείλε θαζνδεγεί ην ρέξη ηεο Alma ζην 

πξφζσπν ηνπ άλδξα ηεο ζ‟ έλα ζηνξγηθφ άγγηγκα. Όζηεξα απ‟ απηφ ε Alma αξρίδεη 

λα θέξεηαη ζαλ λα ήηαλ πξαγκαηηθά ε Βιίδακπεζ. Ώληαιιάζζνπλ ιφγηα αγάπεο θαη 

ηνλ δηαβεβαηψλεη πσο ζχληνκα ζα επηζηξέςεη θνληά ζηελ νηθνγέλεηά ηεο. Δ αξρηθή 

ζχγρπζε ηεο Alma ζα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα απξφζκελν πάζνο. Οη ζπκβνιηζκνί 

πνπ ιαλζάλνπλ ζ‟ απηή ηε ζθελή είλαη πνιιαπινί. Σν παηρλίδη ησλ πξνζψπσλ 

επηζηξαηεχεηαη θαη πάιη ζηελ ππεξεζία ηνπ θεληξηθνχ λνήκαηνο. Δ Alma δαλείδεη ηε 

κνξθή ηεο ζηελ Βιίδακπεζ θαη γίλεηαη ε κάζθα πνπ θνξά ζηε ζρέζε κε ηνλ άλδξα 

ηεο. Παξά ηελ πξψηε άξλεζε ππνθχπηεη ηειηθά ζηελ ηζρπξή επηζπκία ηεο γηα ηαχηηζε 

ηελ νπνία ηθαλνπνηεί ζην φλεηξφ ηεο ελζαξθψλνληαο ηελ πεξζφλαπνπ πηνζεηεί ε 



εζνπνηφο ζηελ νηθνγελεηαθή ηεο δσή. Γη‟ απηφ θαη αληηδξά κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε 

Βιίδακπεζ ζα θεξφηαλ ζηνλ άλδξα ηεο, παξαπιαλψληαο ηνλ κε ππνθξηηηθέο 

ππνζρέζεηο  γηα λα ηξαθεί κε ηελ αγάπε ηνπ. 

 Δ δηάηαμε ησλ πξνζψπσλ ζην ρψξν δελ είλαη ηπραία. Δ Βιίδακπεζ βξίζθεηαη 

θξπκκέλε  πίζσ ,ζρεδφλ, απφ ηελ Alma φπσο ην πξφζσπν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε 

κάζθα ηνπ. Σν αζέαην ηεο κνξθήο ηεο ππνδειψλεη πσο δελ βξίζθεηαη εθεί σο θπζηθή 

παξνπζία, αιιά σο κηα ππνζηαζηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο αλαπαξάζηαζεο κε ηελ 

νπνία ηαπηίδεηαη ε Alma. Ώπηή ε αλαπαξάζηαζε ιακβάλεη ζάξθα θαη νζηά ζηνλ 

θφζκν ηνπ νλείξνπ γηα λα θαηαδείμεη ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζην θαίλεζζαη θαη ην 

είλαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο εζνπνηνχ. Δ δηάθξηζε επηθάλεηαο θαη νπζίαο 

απεηθνλίδεηαη κε ηνλ πιένλ μεθάζαξν ηξφπν ζηελ αιιαγή ηνπ πιάλνπ φπνπ ηα δχν 

πξφζσπα θαηαιακβάλνπλ, νινθιεξσηηθά θάζε κία απφ ηηο πιεπξέο ηνπ. Δ 

αληηπαξαβνιή ηεο αλέθθξαζηεο Βιίδακπεζ κε ηνλ παξαπιαλεηηθφ εξσηηζκφ ηεο 

Alma αλαδεηθλχεη ηηο αληηθάζεηο πνπ ζπλππάξρνπλ ζην πξφζσπν ηεο εζνπνηνχ. 

 Ώθνινχζσο ε δξάζε κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ φπνπ ε 

λνζνθφκα θαη ν ζχδπγφο ηεο Βιίδακπεζ βξίζθνληαη μαπισκέλνη ζην θξεβάηη. Βθεί 

κεηά απφ ηελ εξσηηθή πξάμε, πνπ αθήλεηαη λα ελλνεζεί πσο πξνεγήζεθε, ε 

Almaμεζπά θαη απνθαιχπηεη ηελ αιήζεηα γηα ηελ πξνζπνίεζή ηεο. Βθθξάδεη έηζη ηα 

πξαγκαηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο εζνπνηνχ γηα ηε ζρέζε κε ηνλ άλδξα ηεο. 

 Δ αθήγεζε βξίζθεηαη αηζίσο ζηελ θνξχθσζή ηεο. Σν ζθεληθφ αιιάδεη θαη 

πάιη. Οη δχν γπλαίθεο θάζνληαη αληηθξηζηά ζην ηξαπέδη ηνπ ζπηηηνχ. Δ Βιίδακπεζ 

θξχβεη κέζα ζηα ρέξηα ηεο  ηε θσηνγξαθία ηνπ παηδηνχ ηεο πνπ είρε ζθίζεη ζηελ αξρή 

ηεο ηαηλίαο. Ώπηφ ζηέθεηαη αθνξκή γηα λα εμηζηνξήζεη ε Alma ην παξειζφλ ηεο 

ζχιιεςεο ηεο Βιίδακπεζ, αιιά θαη ηα βαζχηεξα, δηφινπ θνιαθεπηηθά, αηζζήκαηα 

πνπ αλέπηπμε γηα ην παηδί κεηά ηε γέλλεζή ηνπ. Δ ζθελή επαλαιακβάλεηαη κε ηελ 

θάκεξα λα εζηηάδεη ζε έλα απφ ηα δχν πξφζσπα θάζε θνξά.ην ηέινο ηεο δηήγεζεο ε  

Alma, ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ απεηιή ηεο πιήξνπο ηαχηηζεο πνπ έρεη ζρεδφλεπέιζεη, 

αλαθσλεη πσο „‟δελ είλαη ε Βιίδακπεζ Vogler‟‟ ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη φηη 

έρεη απνκείλεη απφ ηελ ηαπηφηεηά ηεο.Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν Bergmann, ζε έλα απφ 

ηα πην δηάζεκα πιάλα ηνπ ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ δείρλεη ηα δχν πξφζσπα λα 

ζπγρσλεχνληαη.  



    Ώπηή αθξηβψο ε ζθελή δίραζε ηνπο θξηηηθνχο πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θαη 

απνηέιεζε ην θπξηφηεξν αληηθείκελν ηεο κεηαμχ ηνπο δηακάρεο. Γηα πνιινχο ε 

ζπγρψλεπζε ησλ πξνζψπσλ απνηειεί αδηακθηζβήηεηε απφδεημε πσο νη δχν γπλαίθεο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ίδηνο άλζξσπνο θαη θάζε κία πξνζσπνπνηεί απιά 

δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ςπρνζχλζεζήο ηνπ. Σν πξφβιεκα κε ηελ παξαπάλσ άπνςε 

είλαη πσο δπζθνιεχεηαη λα βξεη εθαξκνγή ζην πξψην κέξνο ηεο ηαηλίαο φπνπ νη 

ηαπηφηεηεο ησλ δχν εξσΎδσλ είλαη ζαθψο δηαρσξηζκέλεο. ηεξίδεηαη αθφκα ζε 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε θφξκα ηεο ηαηλίαο, φπσο ηα πιάλα πνπ ηνλίδνπλ ηελ 

νκνηφηεηα ησλ δχν πξνζψπσλ, ε εμήγεζε ησλ νπνίσλ φκσο είλαη αξθεηά 

ππνθεηκεληθή θαη ακθηιεγφκελε. Ώπφ ηελ άιιε, δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε 

ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ ππνθξχπηνπλ πηνζεηψληαο κηα απφιπηα ξεαιηζηηθή νπηηθή. 

Θεσξνχκε πσο ε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη κηα δηαιεθηηθή θαηαλφεζε ησλ 

γεγνλφησλ ηεο ηαηλίαο ελζσκαηψλνληαο ηα αληηθαηηθά ζηνηρεία κέζα ζε κία 

ζπλεθηηθή εμήγεζε. 

 Βπί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ, ε επίκαρε απηή ζθελή είλαη ηκήκα ηνπ νλείξνπ ηεο 

Almaνπφηε ηζρχνπλ αθφκα νη θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο αλαθεξζήθακε αξρηθά. Βίλαη 

ινγηθά αδχλαην λα γλσξίδεη ε λνζνθφκα απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δσή ηεο 

Βιίδακπεζ. Δ ηζηνξία ηεο ζχιιεςεο ινηπφλ είλαη κία επηλφεζε κέζα ζην φλεηξν, κε 

βάζε ηα φζα πηζηεχεη γηα ηελ εζνπνηφ. Ώπηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ζηεξείηαη αμίαο 

γηα ηελ αλάιπζή καο.Κάζε άιιν. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξία είλαη επίπιαζηε 

απνδίδεη παξαζηαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο ηεο λαξθηζζηζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο απέλαληη 

ζηα θαζήθνληα πνπ επηβάιιεη ν γνλετθφο ξφινο. Ώπνθαιχπηεη ηνλ ππξήλα ηνπ 

λαξθηζζηζηηθνχ ςπρηζκνχ, ηελ αδπλακία ηνπ λα δηακνξθψζεη ζρέζεηο αγάπεο κε ηα 

αληηθείκελα αθφκε θαη ζηελ πην αξρεηππηθή ηνπο κνξθή, ηελ αγάπε ηεο κεηέξαο πξνο 

ην παηδί ηεο. Δ ζεκαζία ηνπ ηξίηνπ θαη ηειεπηαίνπ απηνχ κνλνιφγνπ απμάλεηαη αλ 

ζπλππνινγίζεη θαλείο πσο ε ςπρίαηξνο ηεο Βιίδακπεζ, ζε κηα ζθελή πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δεκνζηεπκέλν ζελάξην ,αλ θαη θφπεθε ζην ηειηθφ κνληάδ, 

ηζρπξίδεηαη πσο ε απνηπρία ηεο Βιίδακπεζ ζην κεηξηθφ ξφιν ήηαλ θαη ε πην 

θαζνξηζηηθή ζηελ απφθαζή ηεο λα απνπνηεζεί ηειηθά φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

«ξφινπο ηεο» (Diggory 2014). Βθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο πινθήο 

απηή ε ζθελή παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ θαη απφ ηελ ζθνπία ηεο εμέιημεο 

ηνπ ραξαθηήξα ηεο Alma. Οη ξφινη εδψ αληηζηξέθνληαη. Σν ηζνδχγην ηεο δχλακεο 

αξρίδεη λα θιίλεη ηψξα πξνο ηε κεξηά ηεο. Γίλεηαη ην θεξέθσλν ηεο ζπλείδεζεο ηεο 



Βιίδακπεζ θαη ηαπηφρξνλα ν πην ζθιεξφο επηθξηηήο ηεο. Υηππά θαίξηα θαη άηεγθηα 

πιεγψλνληαο ηελ Βιίδακπεζ ζηα ζεκεία πνπ ε λαξθηζζηζηηθή ηεο παλνπιία αθήλεη 

απξνζηάηεπηα. Βηζρσξεί ηφζν βαζηά ζηνλ ςπρηθφ ρψξν ηεο εζνπνηνχ πνπ πιένλ 

δπζθνιεχεηαη λα μερσξίζεη ηνλ εαπηφλ ηεο απφ εθείλε. Δ ζέιεζε γηα εθδίθεζε πνπ 

ζα αληηζηαζκίζεη ηελ ηαπείλσζε πνπ έρεη ππνζηεί, ζπλππάξρεη  κε ηελ επηζπκία λα 

απνξξνθήζεη κέζα ηεο ην είδσιφ ηεο, λα γίλεη έλα κε απηφ. Δ Almaέζησ θαη ζηε 

θαληαζία ηεο, πξαγκαηνπνηεί ηελ επρή πνπ έθαλε πξηλ ηελ πξνδνζία ηεο Βιίδακπεζ, 

λα γίλεη ζην ραξαθηήξα φπσο εθείλε. Σν βιέκκα ηεο, γεκάην κίζνο, θαζψο 

θαηαθέξλεη ηα θηππήκαηα πνπ θάκπηνπλ ηηο αληηζηάζεηο ηεο Βιίδακπεζ, ζε ηίπνηα 

δελ ζπκίδεη ηελ αζψα λνζνθφκα κε ηελ πεγαία θαινζχλε θαη ηνλ παηδηθφ 

ελζνπζηαζκφ. Σψξα κνηάδεη πξαγκαηηθά ζηελ Βιίδακπεζ ΐφγθιεξ, αιιά φρη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επρήζεθε αξρηθά. Μνηξάδνληαη ηελ ίδηα επηζπκία λα ηαπεηλψζνπλ θαη λα 

θαηαζηξέςνπλ ην ερζξηθφ αληηθείκελν,(βι. ππνελφηεηα „‟ε ζπκβνιή ηνπ Kernberg‟‟) 

ηπθισκέλεο θάζε κία, απφ ηνπο δηθνχο ηεο θφβνπο. Έηζη εμεγείηαη ην παηρλίδη ηεο 

νκνηφηεηαο κε ηα ξνχρα θαη ηε ζπγρψλεπζε ησλ πξνζψπσλ. Γη‟ απηφ ε 

Almaαλαθσλεί πσο δελ είλαη ε Βιίδακπεζ ΐφγθιεξζε κηα πξνζπάζεηα λα 

αγθηζηξσζεί απφ κηα ηαπηφηεηα πνπ σο ηφηε ζεσξνχζε ζπλψλπκε ηνπ ίδηνπ ηεο ηνπ 

εαπηνχ θαη ηψξα θαηαξξέεη ππφ ην βάξνο ηεο εθδίθεζεο. 

 Δ ζχλδεζε κε ην πεξηζηαηηθφ πνπ πξνεγήζεθε (κε ηνλ άλδξα ηεο εζνπνηνχ) 

γίλεηαη πιένλ εκθαλήο. Πξφθεηηαη γηα κηα αιιεινπρία ζθελψλ φπνπ νινθιεξψλεηαη ε 

ηαχηηζε ηεο Almaκε ηελ Βιίδακπεζ. Σν φλεηξν ιεηηνπξγεί εδψ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηέγξαςε ν Freudσο εθπιήξσζε κηαο επηζπκίαο. Ώπηή ε εθπιήξσζε γελλά 

αληηζηάζεηο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ε αιινηξίσζε πνπ επηθέξεη ε ηαχηηζε απεηιεί 

ηελ παγησκέλε εηθφλα ηνπ εαπηνχ. Δ ελαγψληα πξνζπάζεηα γηα ηελ δηάζσζε ηεο 

εαπηηθήο αλαπαξάζηαζεο απφ ηνλ νξαηφ πιένλ θίλδπλν ηεο απνζχλζεζεο 

εθδειψλεηαη ζηελ επφκελε ζθελή ηνπ νλείξνπ. 

 Δ κφλε αιιαγή πνπ παξαηεξνχκε χζηεξα απφ ηελ κεηάβαζε είλαη ζηελ 

εκθάληζε ηεο Alma ε νπνία θνξά πιένλ ηε ζηνιή ηεο λνζνθφκαο ζεκαηνδνηψληαο 

έηζη ηελ επηζηξνθή ζην αξρηθφ ηεο πξνζσπείν. Ώμίδεη λα εζηηάζνπκε ζηα ιεγφκελά 

ηεο πνπ είλαη ελδεηθηηθά ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιεη λα μεξηδψζεη απφ κέζα ηεο 

ηελ επίδξαζε ηεο Βιίδακπεζ. Σεο ιέεη πσο «έκαζα πνιιά» θαη ηείλεη απεηιεηηθά ην 

ρέξη ηεο πξνο εθείλε ζαλ λα δεηά λα αδξάμεη θάηη πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηεο. Ώπηή ε 

θαηλνκεληθά αζπλάξηεηε θίλεζε απνθηά λφεκα κφλν ζε ζπλδπαζκφ κε φζα 



εηπψζεθαλ πξηλ. Δ λεαξή λνζνθφκα εκπέδσζε, κέζα απφ ηελ πεξηπέηεηά ηεο, ηε 

ζθιεξφηεηα πνπ θξχβεη ε αλζξψπηλε ςπρή, ηελ νπνία θξφληηδε λα αγλνεί σο ηφηε 

ζπζηεκαηηθά, επηκέλνληαο ζε κηα εμσξατζκέλε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. Δ θίλεζή 

ηεο, ην απφηνκν πηάζηκν, ζπκβνιίδεη ηε βίαηε δηαδηθαζία απφθηεζεο απηήο ηεο 

γλψζεο. Σελ ίδηα ζηηγκε, ε εζνπνηφο παξαθνινπζεί παζεηηθά, ζρεδφλ θνβηζκέλα φζα 

ζπκβαίλνπλ. Δ Almaζπλερίδεη ηελ επίζεζή ηεο πξνεηδνπνηψληαο ηελ πσο δελ ζα 

θάλεη φηη ζέιεη θαη δελ ζα ηελ πιεζηάζεη. Αίρσο ηηο αλαζηνιέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

λα δεζκεχνπλ ηελ νξκή ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο, ε Alma κπνξεί λα μαλαθηηάμεη ηνλ 

θφζκν φπσο πξαγκαηηθά ηνλ επηζπκεί. Φαληαζηψλεηαη κηα Βιίδακπεζ αδχλακε λα 

επηβάιιεη ηελ ζέιεζή ηεο («δελ ζα θάλεηο φηη ζέιεηο»), ζηεξεκέλε απφ ηελ 

θπξηαξρηθή ηεο αίγιε. Δ απνκάγεπζε ηνπ εηδψινπ θαη ε θαηίζρπζε επάλσ ηνπ 

ζηνρεχνπλ έηζη ζηελ αλαίξεζε ηεο ηαχηηζεο («δελ ζα κε πιεζηάζεηο») θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο. 

 Δ εζσηεξηθή δηαπάιε πνπ βηψλεη ζην ζεκείν απηφ είλαη θαηαηγηζηηθή. 

Καηαιακβάλεη ηνλ ςπρηθφ ηεο ρψξν πέξα σο πέξα. Σελ παξαθνινπζνχκε λα ρηππά κε 

καλία ηα ρέξηα ηεο ζην ηξαπέδη. Μηιά κηα γιψζζα αθαηάιεπηε φπσο εθείλε ησλ 

ζρηδνθξελψλ (Κξαλάθε, 1986). Ο Bergmannεμεγεί πσο ζ‟ απηφ ην ζεκείν ε γιψζζα 

έρεη ράζεη ηελ αμία ηεο (Samuels, 1971). Hαπνεπέλδπζε ησλ πξαγκάησλ απφ 

ηνγισζζηθφ ηνπο πεξίβιεκα βξαρπθπθιψλεη ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ζεκαηνδνηψληαο 

ηελ επηζηξνθή ζε πξσηνγελείο αζπλείδεηεο δηαδηθαζίεο. Βπηρεηξείηαη έηζη ε 

κεηνπζίσζε ηεο άκνξθεο, «θαζαξήο» επηζπκίαο ζε εηθφλεο. Γη‟ απηφ ήδε απφ ηελ 

αξρή ηεο ελφηεηαο κηιήζακε γηα κηα πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ηνπ παξάινγνπ. Δ 

ζθελή θιείλεη κε έλα αλαηξηρηαζηηθφ πιάλν. Δ Almaζθίδεη κε ηα λχρηα ηεο ηε ζάξθα 

ηνπ ρεξηνχ ηεο θαη πξνζθέξεη ην αίκα απφ ηελ πιεγή ζηελ Βιίδακπεζ πνπ ην 

απνκπδεί. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε αο καο επηηξαπεί έλα ζχληνκν ζρφιην. 

Βίλαη αδχλαηνλ γηα νπνηαδήπνηε πεξηγξαθή λα απνδψζεη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη απηή 

ε ζθελή ζην ζεαηή. Δ απνζηξνθή θαη ν ηξφκνο θπξηαξρνχλ θη φκσο ην βιέκκα 

παξακέλεη αηρκαισηηζκέλν ζηελ ηειεηνπξγία πνπ εμειίζζεηαη. 

 Καηά ηε δηθή καο άπνςε ε ηεξνηειεζηία απηή ζπκππθλψλεη ηελ ζρέζε ησλ 

δχν εξσΎδσλ, κέζα απφ κηα ηζρπξή κεηαθνξά. Σν αίκα πνπ αλαβιχδεη απφ ην ηξαχκα 

αληηπξνζσπεχεη ζην θαληαζηαθφ πνιιψλ ιαψλ ηελ ίδηα ηε δσληαλή ελέξγεηα. Ώξθεί 

λα ζπκεζνχκε ηα ιφγηα ηνπ Θενχ πξνο ην Μσυζή ζην Λεπτηηθφ ηεο Παιαηάο 

Αηαζήθεο: «γηαηί ε δσή ηνπ θάζε πιάζκαηνο είλαη ην αίκα ηνπ» (Λεπτηηθφλ, 17:14) 



(Snaith,1976). Δ πθαξπαγή ηεο δσηηθήο ελέξγεηαο κε ηελ πφζε ηνπ αίκαηνο 

παξαπέκπεη ζηνλ αξραίν κχζν ησλ βξπθνιάθσλ, ησλ ππεξθπζηθψλ απηψλ φλησλ πνπ 

αθαηξνχλ ηε δσή ησλ ζπκάησλ ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο.  Ο 

παξαιιειηζκφο ηνπ κχζνπ κε ηε ζρέζε ησλ δχν γπλαηθψλ πξνθαιεί ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. Σν αίκα πνπ απνκπδεί ε Βιίδακπεζ δελ είλαη άιιν απφ ηε δσηηθή 

ελέξγεηα, ηε libido, ηεο Almaπνπ ζηε θξνυδηθή κεηαςπρνινγία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

«Έξσηα», ην έλζηηθην ηεο δσήο πνπ ελππάξρεη ζε θάζε έκβηα χπαξμε (Freud, 1975). 

 HAlmaζπγθεληξψλνληαο ην ζχλνιν ηεο ιηβηδηληθήο ηεο ελέξγεηαο ζην 

αληηθείκελν ηεο αγάπεο ηεο, αδεηάδεη ηα απνζέκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δηθφ ηεο 

Βγψ πνπ ηψξα αηξνθεί θαη καξαδψλεη (Μπαθηξηδφγινπ, 2013). πσο ηα ζχκαηα ησλ 

βακπίξζην κχζν θαηαδηθάδεηαη ζε έλα εκηηειή ζάλαην θαζψο νιηζζαίλεη πξνο ηελ 

αλππαξμία ηεο πιήξνπο ηαχηηζεο κε ην αληηθείκελν. Δ Βιίδακπεζ αληίζεηα 

αλαδσππξψλεη ην ιαβσκέλν λαξθηζζηζκφ ηεο, απνξξνθψληαο ηθαλέο πνζφηεηεο 

αγάπεο γηα ηε δηαηψληζή ηνπ. 

 Σειηθά ζην θιείζηκν ηεο ζθελήο ε λνζνθφκα ρηππά πνιιέο θνξέο κε δχλακε 

ζην πξφζσπν ηελ Βιίδακπεζ, δηαθφπηνληαο βίαηα ην ηειεηνπξγηθφ. Ώλ ε πφζε ηνπ 

αίκαηνο ζπκβνιίδεη ηελ αλεμέιεγθηε εθξνή ηεο libido πξνο ην αληηθείκελν ηφηε απηή 

ε επίζεζε είλαη ε πξνζπάζεηα αλαζηνιήο ηεο. Έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλσο πσο ε 

Almaακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζε κηα επηζπκία πνπ απεηιεί ηε ζπλνρή ηνπ εαπηνχ 

ηεο θαη ζηε ζέιεζε λα ηελ απνβάιιεη, πεξηζψδνληαο ην Βγψ απφ ηελ νξηζηηθή 

απνζχλζεζε. Σν βίαην μέζπαζκα πξνέξρεηαη απφ ηελ πιεπξά εθείλε ηεο Almaπνπ 

παιεχεη λα δηαξξήμεη ηελ ζρέζε θαη λα απειεπζεξσζεί απφ ηνλ θινηφ ηεο. Βίλαη ε 

έθξεμε ηεο θαηαπηεζκέλεο νξγήο πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ ηελ πξνδνζία θαη 

ιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα σο αληίβαξν ζηελ παζνινγηθή εκκνλή πνπ είρε αλαπηχμεη 

καδί ηεο. Άιισζηε, είλαη ην θνυδηθφ «λείθνο», ε ελφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ, ην νπνίν 

εμσηεξηθεχεηαη, κε ηε βία, πνπ αλαιακβάλεη ηελ απνδφκεζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ 

θαηάιπζε ησλ δεζκψλ (Μπαθηξηδφγινπ 2013). 

 Σν ζθεληθφ κεηαθέξεηαη θαη πάιη. Ώπηή ηε θνξά επηζηξέθνπκε πίζσ ζην 

ςπρηαηξείν εθεί πνπ άξρηζαλ φια. Δ Almaθνξψληαο αθφκα ηε ζηνιή ηεο λνζνθφκαο 

κπαίλεη ζην δσκάηην πνπ βξίζθεηαη μαπισκέλε ε εζνπνηφο, θαη ηελ αλαζεθψλεη 

ειαθξά ζηελ αγθαιηά ηεο. Σα κάηηα ηεο παξακέλνπλ θιεηζηά θαη νη ππνηνληθέο ηεο 

θηλήζεηο ζπκίδνπλ άςπρε θνχθια. Δ Almaηε βάδεη λα επαλαιάβεη κφλν κία ιέμε: 



«Σίπνηα». Δ αληίζεζε αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή Βιίδακπεζ θαη ηελ αμηνιχπεηε 

χπαξμε, ζην ηέινο ηνπ νλείξνπ, είλαη εκθαλήο. Ώθφκα θαη ην δπλαηφ ηεο βιέκκα πνπ 

παξά ηε ζπλνιηθή θαηάπησζή ηεο ζηελ αξρή ηεο ηαηλίαο εμαθνινπζνχζε λα ηξνκάδεη 

ηελ Alma, έρεη θξπθηεί πίζσ απφ ηα ζθαιηζηά ηεο βιέθαξα. ηελ ηειηθή θαη 

αδηακθηζβήηεηε επηθξάηεζε ηεο εθδίθεζεο, ε θαληαζία ηεο Alma ηελ ππνβηβάδεη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο αδπλακίαο. Σελ κεηαηξέπεη ζε έλα άδεην ζθέιεζξν, 

έλα αλζξψπηλν δνρείν δίρσο πεξηερφκελν πάλσ ζην νπνίν κπνξεί πιένλ λα 

θπξηαξρήζεη ζξηακβεπηηθά. Δ ζιηβεξή απηή θηγνχξα, φπσο έλαο παξαηηεκέλνο 

αζζελήο ιίγν πξηλ ηε ιχηξσζε ηνπ ζαλάηνπ, έρεη απνιέζεη ηε βνχιεζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηεο. Γη‟ απηφ ε κφλε ιέμε πνπ κπνξεί λα επαλαιάβεη είλαη: «Σίπνηα». 

Ώπηή ε ιέμε δελ είλαη παξά κία αληαλάθιαζε ηεο εζσηεξηθήο θελφηεηαο πνπ 

δηαθξίλεη ηελ Βιίδακπεζ φπσο ηελ έρεη πιάζεη ε Alma ζε απηή ηε βαζκίδα ηνπ 

νλείξνπ. Δ θαηαβαξάζξσζε ηνπ εηδψινπ έρεη επέιζεη. 

 

Δπίιογος 

 Σν φλεηξν θιείλεη κε κία γλψξηκε ζθελή. πσο ζην πξψην νλεηξηθφ επεηζφδην 

ηα πξφζσπα ησλ δχν γπλαηθψλ παξνπζηάδνληαη δίπια – δίπια θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξχλνληαη.Βίρακε ζπζρεηίζεη ηε ζθελή απηή κε ηελ επηζπκία ηεο Almaγηα 

ηαχηηζε κε ηελ εζνπνηφ. Σν αλεθπιήξσην απηήο ηεο επηζπκίαο ζ‟ απηφ ην ρξνληθφ 

ζεκείν ζπκβνιίδεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξνζψπσλ. Θα θζάζεη θνληά ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζην δεχηεξν φλεηξν, ηειηθά φκσο νη αληηζηάζεηο ηεο Alma ζα 

ππεξηζρχζνπλ. Δ απνκάθξπλζε εδψ ζεκαηνδνηεί ινηπφλ ηελ άξζε ηεο ηαχηηζεο θαη 

ηνλ νξηζηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ ηαπηνηήησλ. 

 Σν δξάκα έρεη θηάζεη ζηε ιχζε ηνπ. Βίλαη πιένλ ε ζηηγκή γηα ηηο δχν γπλαίθεο 

λα επηζηξέςνπλ ζε φζα άθεζαλ πίζσ ζην δηάζηεκα ηεο απνκφλσζήο ηνπο. πσο 

πιεξνθνξνχκαζηε απφ έλα ζχληνκν πιάλν ε Βιίδακπεζ επέζηξεςε ζην ζεαηξηθφ 

ζαλίδη γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ αλάξξσζε ηνπ λαξθηζζηζηηθνχ ηεο εαπηνχ. 

Ώληίζεηα, ην κέιινλ ηεο Almaδελ δηαγξάθεηαη ην ίδην επλντθφ. Δ ζπλαλαζηξνθή ηεο 

κε ηελ εζνπνηφ ζήκαλε ην ηέινο ηεο αζσφηεηάο ηεο. Καζψο ηελ παξαθνινπζνχκε λα 

επηβηβάδεηαη ζε έλα ιεσθνξείν ν πξννξηζκφο ηνπ νπνίνπ ζθφπηκα ίζσο ζα παξακείλεη 

άγλσζηνο, ε κφλε βεβαηφηεηα είλαη πσο ηίπνηα δελ ζα είλαη πηα ην ίδην γηα εθείλε. 



 

ΔΝΑ ΠΟΗΖΜΑ Δ ΔΗΚΟΝΔ  

 Ο Ώλδξέαο Βκπεηξίθνο είρε γξάςεη πσο ε πνίεζε είλαη «αλάπηπμηο 

ζηχιβνληνο πνδειάηνπ» (1997) ζέινληαο λα θαηαδείμεη ηελ εηθνλνπιαζηηθή δχλακε 

ηεο ηέρλεο. Δ πνίεζε ζπληζηά γηα ηνλ Βκπεηξίθν κηα αηειεχηεηε δηαδνρή νλεηξηθψλ 

εηθφλσλ πνπ ελαιιάζζνληαη ζην γχξηζκα ησλ ζηίρσλ φπσο νη αθηίλεο ζηε ξφδα ελφο 

πνδειάηνπ πνπ ρξπζίδνπλ θαζψο γπξλνχλ απφ ην θσο ηνπ ήιηνπ. Ο νξηζκφο απηφο, 

αθφκα θαη αλ αλαθέξεηαη ζην γξαπηφ ιφγν, αληηθαηνπηξίδεη ζρεδφλ απφιπηα φζα 

παξαθνινπζνχκε ζηελ πξνινγηθή ελφηεηα ηνπ έξγνπ. Μηα αιιεινπρία αζχλδεησλ 

θαηλνκεληθά παξαζηάζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ζε ζχληνκν ρξφλν ε κηα κεηά ηελ άιιε, 

θαηαθιχδεη γηα έμη ιεπηά πεξίπνπ ηελ νζφλε κέρξη ην μεθίλεκα ηεο θχξηαο αθήγεζεο. 

Ο Bergmanδεκηνπξγεί θπξηνιεθηηθά, θαηά ηα πξφηππα ηεο ππεξξεαιηζηηθήο 

ηερλνηξνπίαο, έλα πνίεκα ζε εηθφλεο.  

      Δ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπ πξνιφγνπ απνθαιχπηεη έλα δεχηεξν 

επίπεδν αλάγλσζεο ηεο ηαηλίαο ζπλνιηθα. Δ απξνζδηνξηζηία πνπ θπξηαξρεί βέβαηα 

επλνεί ηε δηαηχπσζε πνιιαπιψλ εξκελεηψλ. Οξηζκέλνη βιέπνπλ κέζα ζηελ 

αθνινπζία ησλ εηθφλσλ κηα απηνβηνγξαθηθή θαηάζεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε 

πξνβαίλνληαο έηζη ζε δηάθνξεο εμεγήζεηο ςπρνινγηθνχ ραξαθηήξα. Αελ ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηνπο δηαςεχζνπκε. Άιισζηε ε ηφζν ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ 

ζχγρξνλε επηζηήκε, καληρατζηηθή δηάθξηζε νξζφηεηαο θαη ζθάικαηνο δελ έρεη ζέζε 

ζηελ ηέρλε
13

. Σν ζίγνπξν είλαη πσο φπνηα εξκελεία θαη αλ δνζεί ζ‟ απηφλ ηνλ 

ηδηφηππν πξφινγν ζα επεξεάζεη ηε γεληθφηεξε θαηαλφεζε ηεο ηαηλίαο θαη απηφ γηαηί 

ε πξνινγηθή απηή ελφηεηα δελ έρεη απφιπηα απηνηειή παξνπζία κέζα ζηε δνκή ηνπ 

έξγνπ αιιά απνηειεί νξγαληθφ κέξνο ηεο. σζηά ινηπφλ ε Sontag (1967) επηζήκαλε 

ζηελ θξηηηθή ηεο πσο «Ώγλνεί θαλείο ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηελ “Pesona” αλ 

παξαβιέςεη ηελ αξρή ηεο». 

 Δ δηθή καο άπνςε είλαη πσο ζηνλ απηφ oΐergmanδηαηππψλεη ηα εξσηήκαηα 

πνπ ζα δηεξεπλπζνχλ ζην θπξίσο κέξνο ηεο αθήγεζεο .Σν έξγν ηδσκέλν κέζα απφ 

απηφ ην πξίζκα, απνθηά ην “status” κηαο πξαγκαηηθήο ζπνπδήο κε ζέκα ηελ 
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Ώξθεί βέβαηα νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη λα είλαη ζπλεθηηθέο θαη φρη απζαίξεηεο. 



αλζξψπηλε θχζε. Ώο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Δ ίδηα ε αλάιπζε ζα 

μεθαζαξίζεη ην ηνπίν. 

 Δ ηαηλία μεθηλά κε ην πιάλν κηαο θάκεξαο νη κεραληζκνί ηεο νπνίαο κπαίλνπλ 

ζε ιεηηνπξγία. Ο ζπηλζήξαο ηεο αλάβεη θαη ην θηικ αξρίδεη λα μεηπιίγεηαη απφ ηελ 

κπνκπίλα. Δ νζφλε πιεκκπξίδεη κε θσο θαη ε θηλεκαηνγξαθηθή θνζκνγνλία μεθηλά 

(Barr, 1987). Ήδε εμ‟ αξρήο ν Bergmanθξνληίδεη λα καο ππελζπκίζεη πσο απηα πνπ 

ζα επαθνινπζήζνπλ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο ηέρλεο, είλαη πξντφλ ηνπ πλεχκαηνο θαη 

σο ηέηνηα ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηά. Αηαξξεγλχεη ην πέπιν ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ςεπδαίζζεζεο
14

 θαιιηεξγψληαο έηζη ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε 

αλάκεζα ζην ζέακα θαη ηνλ ζεαηή κε ζηφρν λα κεηξηάζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

εκπινθή θαη λα εμαζθαιίζεη ηε λεθαιηφηεηα ζηελ θξίζε ηνπ. Ώπφ απηή ηελ 

απφζηαζε ν ζεαηήο κπνξεί λα δεη πιένλ ηελ πινθή ζηελ πξαγκαηηθή ηεο 

(θηινζνθηθή-ςπρνινγηθή) δηάζηαζε θαη φρη απιψο σο κηα εμηζηφξεζε γεγνλφησλ. 

 Σα αξρηθά απηά πιάλα φκσο επηηεινχλ θαη κηα δεχηεξε ιεηηνπξγία. Με κία 

πην αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε,νη ζθφξπηεο εηθφλεο, ζρεκαηίδνπλ  κηα ηζηνξία γηα ηελ 

ίδηα ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηε γέλλεζε θαη ηε θχζε ηεο.Δ θηλεκαηνγξαθηθή 

θάκεξα πνπ βιέπνπκε ζηελ αξρή, είλαη δειαδή ην ππνθείκελν ζε κία «πξφηαζε» 

θηηαγκέλε απφ εηθφλεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνιφγνπ.ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνληζζεί πσο ζα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθφ γηα ηνλ αλαγλψζηε λα αλαηξέμεη ζηελ ηαηλία θαζψο ην βάζνο θαη ε πθή 

ηεο αλάιπζεο απαηηεί ηελ μερσξηζηή παξνπζίαζε θάζε εηθφλαο πνπ ζπλαπαξηίδεη ηελ 

ηζηνξία. 

 Λίγν πξηλ παξνκνηάζακε ηελ αιιεινπρία ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ πξνιφγνπ κε 

κηα πξφηαζε. πσο ζε θάζε κνξθή ιφγνπ, έηζη θαη εδψ ην λφεκα εθδηπιψλεηαη 

πξννδεπηηθά.
15

Γη‟ απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα δηαβάζνπκε απηή ηελ πξφηαζε «ιέμε – 

ιέμε» εξκελεχνληαο δειαδή ηελ θάζε εηθφλα κε ηε ζεηξά γηα λα δνχκε ην κήλπκα 

πνπ θσδηθψλεηαη κέζα ζηα δηάθνξα ζεκαίλνληα λα δηαγξάθεηαη νινέλα θαη πην 

θαζαξά φζν πξνρσξάκε. 
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Ώλάινγεο ηερληθέο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηνλ ίδην ιφγν θαη άιινη κεγάινη ζθελνζέηεο φπσο ν Θ. 

Ώγγειφπνπινο «βι. Θίαζνο» θαη ν DavidLynch (MollholandDrive). Ο πξψηνο δηδάμαο είλαη βέβαηα ν 

Μπ. Μπξέρη. 
15

ην γξαπηφ ιφγν γηα παξάδεηγκα ην λφεκα νινθιεξψλεηαη ζηαδηαθά κε θάζε ιέμε πνπ δηαβάδνπκε. 



 Βπηζηξέθνληαο ζηελ αλάιπζε, παξαθνινπζνχκε ην θηικ λα μεηπιίγεηαη θαη 

πάλσ ηνπ λα εκθαλίδνληαη εηθφλεο απφ έλα παιηφ θηλνχκελν ζρέδην ηεο πξψηκεο 

επνρήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη εηθφλεο άιινηε ελαιιάζζνληαη δεκηνπξγψληαο ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο θίλεζεο θαη άιινηε κέλνπλ ζηαηηθέο δηαθφπηνληάο ηελ. Πξφθεηηαη 

γηα κία αλαθνξά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηφηε πνπ άξρηζε λα 

μεπξνβάιιεη κε δεηιά βήκαηα ζαλ κία λέα δηαθξηηή κνξθή ηέρλεο (Simon, 1972). Οη 

δπλαηφηεηέο ηεο ήηαλ βέβαηα πεξηνξηζκέλεο θαη ηα κέζα ηεο πεληρξά. ηελ αξρή ήηαλ 

απιψο κία αδέμηα κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώπηφ θαηαδεηθλχεη ε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο πνπ αλαηξέπεη ηνλ ςεπδεπίγξαθν ξεαιηζκφ ηεο, θαλεξψλνληαο πσο 

πξφθεηηαη απιψο γηα δηαθνξεηηθά θαξέ πνπ δηαδέρνληαη κε ηαρχηεηα ην έλα ην άιιν. 

ηε ζπλέρεηα,απεηθνλίδνληαη ζην πιάλν δχν ρέξηα πνπ θηλνχληαη κε ηξφπν πνπ 

ζπκίδεη ηε λνεκαηηθή δηάιεθην. Ώπηή ε εηθφλα κνηάδεη νκνινγνπκέλσο παξάηαηξε ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο. Δ ζχλδεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ππνζέζνπκε πσο 

απηή ε δσεξή θίλεζε ησλ ρεξηψλ ζπκβνιίδεη ηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο -απηφ- 

έθθξαζεο, ηελ εμσηεξίθεπζε δει. ζθέςεσλ θαη ςπρηθψλ δηαζέζεσλ. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, πνπ ππνδειψλεηαη απφ ην μεηχιηγκα ηνπ 

θηικ κεηαηξάπεθε απν πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε έλα 

εθιεπηπζκέλν κέζν θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Δ νζφλε έγηλε κηα tabularasaηελ νπνία 

ζθελνζέηεο κπνξνχζαλ λα γεκίζνπλ  κε ηε θαληαζία ηνπο.  

Ση είλαη φκσο απηφ πνπ επέιεμαλ νη θαιιηηέρλεο λα πξνβάινπλ ζην παλί; Ο 

Bergmanζα επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ζ‟ απηή ηελ εξψηεζε κε ηελ επφκελε ζεηξά 

εηθφλσλ. Ώξρηθά βιέπνπκε θάπνηα πιάλα κηαο θσκηθήο ηαηλίαο ηνπ βσβνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Οη επηξάπειεο θαηαζηάζεηο πνπ εθηπιίζζνληαη φζν θαηδξέο ή 

αθειείο θαη αλ είλαη, κε ηνλ πξσηαγσληζηή λα πξνζπαζεί λα μεθχγεη απφ ηα 

γθξνηέζθα πιάζκαηα πνπ ηνλ θπλεγνχλ, πξνθαινχλ απζφξκεηα ην γέιην. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο ινηπφλ ρξεζηκνπνηείηαη ελίνηε γηα λα ηέξςεη, λα δηαζθεδάζεη θαη 

ηειηθά λα καο παξαζχξεη γηα ιίγν καθξηά απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο έγλνηεο. ήκεξα, 

βέβαηα,αο καο επηηξαπεί εδψ έλα ζχληνκν ζρφιην, ε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο έρεη 

εμπςψζεη απηή ηε ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο ζε απφιπην ζθνπφ ζπξψρλνληαο ζηελ 

αλππνιεςία θάζε πξνζπάζεηα πνπ παξεθθιίλεη απφ ηηο απζηεξέο λφξκεο πνπ 

επηβάιιεη ζην θαηαλαισηηθφ ηεο θνηλφ. 

 Σα ζπλαηζζήκαηα γξήγνξα ζα αιιάμνπλ θαζψο, χζηεξα απφ έλα ζχληνκν 

ιεπθφ πιάλν, έλδεημε κεηάβαζεο, ε νζφλε θαηαιακβάλεηαη απφ ηελ παξνπζία κηαο 



απνθξνπζηηθήο αξάρλεο. ηε ινγνηερλία (βι. Tolkien) αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο ε αξάρλε είλαη αληηθείκελν θφβνπ θαη θνξέαο ζθνηεηλψλ 

δπλάκεσλ πνπ ελαληηψλνληαη ζηνλ άλζξσπν. Σν κνηίβν απηφ απαληάηαη 

επαλεηιεκκέλσο θαη ζηε θηικνγξαθία ηνπ Bergman.Μάιηζηα, ην πεξηερφκελν ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ είλαη θάζε θνξά ην ίδην. Δ αξάρλε ζην κπεξγθκαληθφ ζχκπαλ είλαη ν 

Θεφο. ην «Μέζα απφ έλα ζπαζκέλν θαζξέθηε» (1961) γηα παξάδεηγκα ε Κάξηλ κηα 

λεαξή ζρηδνθξελήο ζε έλα απφ ηα παξαιεξήκαηά ηεο βιέπεη ην Θεφ λα ηεο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εθηαιηηθή απηή κνξθή. Ο Θεφο ηεο αγάπεο είλαη γηα ηνλ 

Bergman κηα θαθφβνπιε χπαξμε πνπ ,φπσο γξάθεη ν ίδηνο ζην εκεξνιφγην 

παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο, «θαηαιακβάλεη ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θαζηζηά ππνρείξην ησλ 

ζθνπψλ ηνπ» (Kalin,2003). Μηα ζρεδφλ παλνκνηφηππε άπνςε έρεη δηαηππσζεί θαη 

απφ ην Νίηζε (1984) ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί κάιηζηα ηελ ίδηα κεηαθνξά ηεο αξάρλεο. 

Γηα ην κεγάιν αζετζηή θηιφζνθν ηα ζπζηήκαηα ηδεψλ πνπ δηαηείλνληαη πσο 

εξκελεχνπλ ην ζχλνιν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αξζξψλνπλ θαηεγνξηθέο πξνζηαγέο, 

φπσο ε ζξεζθεία ή ε θαληηαλή εζηθή κνηάδνπλ κε ηζηνχο αξάρλεο πνπ παγηδεχνπλ 

ηνλ πηζηφ κέζα ζε ζηξεβιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ Βίλαη. Δ πίζηε ζπλεπψο δελ 

απειεπζεξψλεη, δελ ρεηξαθεηεί. Ο θαινθάγαζνο Θεφο είλαη κηα ζπιινγηθή 

ςεπδαίζζεζε, ρξήζηκε ζηελ απνθπγή ησλ νπζησδψλ εξσηεκάησλ. Σφζν γηα ηνλ 

Νίηζε φζν θαη γηα ηνλ Bergman ν Θεφο δελ είλαη απιψο απψλ ή ζησπειφο αιια 

επηηειεί έλα κνρζεξφ έξγν θαζψο πθαίλεη επηκειψο ην πέπιν ησλ παξάινγσλ 

δνμαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ αιήζεηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ θφζκν. ΐάζεη ησλ 

παξαπάλσ ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε πσο ε εηθφλα ηεο αξάρλεο ζπληζηά κία 

αλαθνξά ζηελ πιάλε ηεο ζξεζθείαο,θαη ίζσο θάζε ηδενινγήκαηνο, θάζε ςεπδνχο 

ζπλείδεζεο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν ηνπ Μαξμ (1967), πνπ αλαθφπηεη ηελ 

πνξεία, πξνο ηε γλψζε θαη δεζκεχεη ηε ζθέςε . Δ εξκελεία απηή κνηάδεη εθ πξψηεο 

φςεσο αζχλδεηε κε ην ζπιινγηζκφ πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθά κε 

ην λφεκα πνπ δηαηξέρεη ηελ αθνινπζία ησλ εηθφλσλ θαη ηε ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο. Δ 

εμήγεζε ησλ επφκελσλ πιάλσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη επίζεο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ηνπο αληερήζεηο είλαη πνπ ζα δψζεη ηε ιχζε θαη ζα απνθαιχςεη ηηο ζπλδέζεηο κε ην 

ππφινηπν πεξηερφκελν ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ απηνχ γξίθνπ πνπ επηρεηξνχκε λα 

ιχζνπκε. 

 Καη αθνχ ε ιεπθή νζφλε κεζνιαβεί θαη πάιη ζηελ αιιαγή ησλ πιάλσλ φπσο 

ηα ζεκεία ζηίμεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηα κέξε κηαο πξφηαζεο, ν Bergmanπαξνπζηάδεη ηε 



ζθελή ηεο ζθαγήο ελφο ακλνχ. Δ θάκεξα εζηηάδεη αξρηθά ζην ηξερνχκελν αίκα απφ 

ην ιαηκφ ηνπ δψν θαη χζηεξα ζηα άςπρα κάηηα ηνπ. Ώθνινπζεί έλα ζχληνκν πιάλν κε 

ηα εληφζζηα ηνπ δψνπ. 

 Σα λνήκαηα πνπ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε απφ απηή ηε κεηαθνξά 

εθηείλνληαη πνιχ πέξα απφ ηε ζξεζθεπηηθή ηεο πθή. Ο Bergmanδελ επηθεληξψλεηαη 

εδψ ζηε δηαδηθαζία, ην ηειεηνπξγηθφ ή κε ηεο ζθαγήο, αιιά ζην ηεηειεζκέλν 

γεγνλφο, ην ζάλαην. Αελ είλαη ε πξάμε πνπ θπξηαξρεί ζηε ζεκεηνινγία ησλ πιάλσλ 

αιιά ην απνηέιεζκά ηεο. Σν λεθξφ δψν κε ηελ θελή καηηά είλαη ε ελζάξθσζε ηνπ 

πεπξσκέλνπ θάζε ζλεηήο ππφζηαζεο. Δ εηθφλα κε ηα εληφζζηα απνδίδεη κε έλα σκφ 

αιιά παξαζηαηηθφ ηξφπν ηελ πιηθφηεηα ησλ ζσκάησλ απνγπκλσκέλε απφ θάζε 

εμσξατζκέλε απεηθφληζε πνπ ζπγθαιχπηεη κε ην αηζζεηηθφ ηεο θάινο ηελ αιήζεηα 

ηεο αλαπφθεπθηεο θζνξάο. 

 Δ έθζεζε ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ δηαιχεη ηελ θεηηρηθνπνηεκέλε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ζψκαηνο πνπ ηφζν ζπρλά απαληάηαη ζηελ ηέρλε αλαδεηθλχνληαο ηελ πην 

παξαγθσληζκέλε ,θαη ζίγνπξα ιηγφηεξν πνηεηηθή, ηνπ φςε. Ο Bergmanπξαγκαηεχεηαη 

κέζα απφ απηή ηε κεηαθνξά ινηπφλ ην δήηεκα ηνπ ζαλάηνπ ππφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

εθήκεξνπ κηαο χπαξμεο πνπ ππαθνχεη ζηνπο λφκνπο ηεο έκβηαο χιεο θαζψο απνηειεί 

θαη ε ίδηα ηε κνξθή ηεο. 

 Σν επφκελν πιάλν κε ην θαξθί πνπ κπήγεηαη κε βία ζην αθηλεηνπνηεκέλν ρέξη 

παξαπέκπεη άκεζα ζηε ζθελή ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνχ. πσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο αλ επηιέμνπκε λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηε κεηαθνξά απηή 

κε βάζε ην ζξεζθεπηηθφ ηεο πεξηερφκελν γξήγνξα ζα βξεζνχκε πξν αδηεμφδνπ, 

θαζψο είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ λνεκαηηθέο γέθπξεο κε ηηο αξρηθέο ζθελέο. 

Ώλαγθαζηηθά ινηπφλ ε εξκελεία ζα είλαη γεληθφηεξε. Ώπηή ηε θνξά, έρνπκε ζηε 

δηάζεζή καο έλα βνεζεηηθφ ζηνηρείν. Δ ίδηα αθξηβψο ζθελή παξνπζηάδεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο ηαηλίαο, ηε ζηηγκή πνπ θφβεηαη ην θηικ. Βίλαη ην 

ζεκείν πνπ ε πξνδνζία ηεο Βιίδακπεζ έρεη απνθαιπθζεί θαη ε Άικα απιψλεη ζην 

έδαθνο ηα ζπαζκέλα γπαιηά γηα λα ηελ ηξαπκαηίζεη. Σν θαξθί πνπ κπήγεηαη ζηελ 

πιεγή ππνδειψλεη ηνλ πφλν πνπ πξνθαιείηε κέζα ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Δ 

έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ίδην ην ελέξγεκα, ην βάλαπζν θαηέβαζκα ηνπ ζθπξηνχ 

ηνλίδεη ηε ζπλεηδεηε πξφζεζε ελππάξρεη ζηελ πξφθιεζε ηνπ πφλνπ (αο ζπκεζνχκε 



ηελ ςπρξή ππνινγηζηηθφηεηα ηεο Βιίδακπεζ). Έηζη ην ςπρηθφ ηξαχκα εμνκνηψλεηαη 

κε ην ζσκαηηθφ θαη ην θαξθί κε ηελ πξάμε. 

 Πηάλνληαο θαη πάιη ην λήκα ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ αθήζακε θαηά κέξνπο γηα 

λα επηθεληξσζνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηθφλσλ, ε «πξφηαζε» πνπ 

αξζξψλεη ν Bergmannζηελ πξνινγηθή απηή ελφηεηα δηακνξθψλεηαη ππφ ην θσο ησλ 

λέσλ δεδνκέλσλ κε ηνλ εμήο ηξφπν: Ο θηλεκαηνγξάθνο, κηα ηέρλε πνπ ζηα πξψηα ηεο 

βήκαηα δελ απνηεινχζε παξά απιντθή απνηχπσζε ζηνηρείσλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

φπσο ε θίλεζε, εμειίρζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε κέζν δηαζθέδαζεο 

(θσκσδία) αιιά θαη έθθξαζεο πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα φπσο νη 

ηδενινγίεο πνπ εγθισβίδνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ πιάλε (αξάρλε), ε λνκνηέιεηα ηνπ 

ζαλάηνπ (ζθαγή ηνπ ακλνχ) θαη ν πφλνο πνπ επηζθηάδεη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο 

(καξηχξην ζηαχξσζεο). Δ αιιεινπρία ησλ ζχληνκσλ δηαδνρηθψλ πιάλσλ ηειεηψλεη 

εδψ. Ώθνινπζεί ε ηειεπηαία ζθελή ηνπ πξνιφγνπ ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζπλέρεηα ηνπ 

ζπιινγηζκνχ πνπ πεξηγξάςακε εδψ. 

 Ο εμσηεξηθφο ρψξνο ελφο θηεξίνπ αλνίγεη ηε ζθελή. Σα βαξηά ηνπ θάγθεια 

θαη ην ρηνληζκέλν ηνπίν κε ηα γπκλά δέλδξα πνπ ην πεξηβάιινλ δεκηνπξγνχλ εμ‟ 

αξρήο κία δνθεξή αηκφζθαηξα πνπ ππθλψλεη θαζψο κεηαθεξφκαζηε ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ. ψκαηα μαπισκέλα ζε ηξαπέδηα λεθξνηνκείνπ κε ηα ρέξηα ηνπο πιεγκέλα ζην 

ζηήζνο θείηνληαη αδξαλή θάησ απφ ηα ιεπθά ζεληφληα πνπ ηα ζθεπάδνπλ. Ώλάκεζά 

ηνπο μερσξίδεη ε θηγνχξα ελφο κηθξνχ αγνξηνχ. Σν πεξηβάιινλ θαη ε αθηλεζία ησλ 

ζσκάησλ κάο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε πσο πξφθεηηαη γηα λεθξνχο. Δ δηάςεπζε φκσο 

ζα έξζεη γξήγνξα θαζψο κία γπλαίθα αλνίγεη άμαθλα ηα κάηηα ηεο. Σα εξσηήκαηα 

πνιιαπιαζηάδνληαη πεξαηηέξσ. Ώλ απηνί νη άλζξσπνη δελ είλαη λεθξνί ηί γπξεχνπλ ζ‟ 

απηφ ην κέξνο;. Δ ζηγή ζπάεη απφ ην δηαπεξαζηηθφ ήρν ελφο μππλεηεξηνχ. Σν αγφξη 

πνπ είδακε αθίλεην πξηλ γηα κηα ζηηγκή αξρίδεη λα ζηξηθνγπξλά ηψξα ελνριεκέλν 

πάλσ ζην ηξαπέδη ηνπ ζαλ λα μχπλεζε απφηνκα απφ ην βαζχ ηνπ χπλν. Ώθνχ 

ηπιίγεηαη  κε ην ζθέπαζκα ζε κηα κάηαηε πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ην ελνριεηηθφ 

θνπδνχληζκα ηειηθά μππλά, θνξά ηα γπαιηά ηνπ θαη αλνίγεη έλα βηβιίν. Σν δηαβάδεη 

γηα ιίγν θαη χζηεξα ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κηα κεγάιε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη 

αλεμήγεηα δίπια ηνπ. Δ νζφλε πξνβάιιεη ελαιιάμ ηα πξφζσπα ηεο Άικα θαη ηεο 

Βιίδακπεζ θαη ην αγφξη αθνπκπά κε δηεξεπλεηηθέο θηλήζεηο πάλσ ηεο. 



 Οη ηειεπηαίνη «ζηίρνη» ηνπ πνηήκαηνο «ζε εηθφλεο» απνδεηθλχνληαη θαη νη πην 

αθαηάιππηνη. Σν βαζηθφηεξν έιιεηκκα ησλ πεξηζζφηεξσλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί γηα ηε ζχληνκε απηή αθήγεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ηνπο λα 

ζπλδέζνπλ ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζην λεθξνηνκείν κε ηνλ ππφινηπν πξφινγν. Δ 

δηθή καο πάγηα ζέζε είλαη πσο ν πξφινγνο δελ είλαη απιψο έλα άζξνηζκα κνλάδσλ, 

κία ζπξξαθή απηνηειψλ παξαζηάζεσλ αιιά κία δηαξθήο εθδίπισζε ελφο ζπλεθηηθνχ 

λνήκαηνο. θνπφο ινηπφλ είλαη εθηφο απφ ην λα παξνπζηάζνπκε κηα νινθιεξσκέλε 

εξκελεία, αιιά θαη λα γεθπξψζνπκε ην ράζκα αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηνπ πξνιφγνπ. 

Ώο πξνρσξήζνπκε φκσο δίρσο άιιεο ρξνλνηξηβέο. 

 Σν πξψην ζηνηρείν πνπ έρνπκε έξρεηαη απφ ην ηειεπηαίν πιάλν. Σν παηδί 

ζχξεη ην ρέξη ηνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ζαλ λα αλαδεηά θάηη ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε 

ηα πξφζσπα ηεο Βιίδακπεζ θαη ηεο Άικα πνπ ελαιιάζζνληαη πάλσ ηεο. 

Αηαπηζηψζακε απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί πσο ε θπξίαξρε ίζσο ζεκαηηθή 

πνπ δηαπεξλά ην έξγν είλαη ην δηζππφζηαην ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Δ ελαιιαγή ησλ 

πξνζψπσλ κπνξεί λα ζπκβνιίδεη ινηπφλ ηα ηεξαξρεκέλα επίπεδα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Κάπσο ζρεκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε “Persona” είλαη 

κηα ηζηνξία απνθάιπςεο πξνζσπείσλ φπνπ κέζα απφ ηηο δηαθπκάλζεηο κίαο ζρέζεο 

ηα θαηψηεξα αθαλή ζηξψκαηα ηνπ ςπρηζκνχ αλαδχνληαη εθηνπίδνληαο ηα αλψηεξα. 

Βίλαη απηέο αθξηβψο νη κεηαηνπίζεηο νη νπνίεο δελ απνηεινχλ εηδηθή ζπλζήθε αιιά 

θαζνιηθφ λφκν ηεο ςπρηθήο δσήο πνπ εθθξάδνληαη κε ηελ ελαιιαγή ησλ πξνζψπσλ. 

 Ώπηφ πνπ ςάρλεη ζπκβνιηθά ινηπφλ ην ρέξη ηνπ παηδηνχ πάλσ ζηελ νζφλε 

είλαη ε αιήζεηα γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. κσο γηαηί ν Bergmanγηαηί λα αλαζέζεη ηε 

θηιφδνμε απηή απνζηνιή ζε έλα παηδί; Μήπσο ζην παηδί δελ πξνζσπνπνηείηαη ε 

άγλνηα θαη ν αλνξζνινγηζκφο κίαο ζθέςεο πνπ ζπγρέεη ην πξαγκαηηθφ κε ην επθηαίν; 

ην «Σάδε έθε Γαξαηνχζηξα» ν Νίηζε δηαηππψλεη κία άπνςε δηακεηξηθά αληίζεηε 

απφ ηε ζπλεζηζκέλε (2005). Γηα ηνλ πξνθήηε Γαξαηνχζηξα ην «δεκηνπξγηθφ παηδί» 

είλαη ε ηξίηε θαη ηειεπηαία κεηακφξθσζε ηνπ πλεχκαηνο, πάλσ απφ ην ζαξξαιέν 

ιηνληάξη θαη ηελ ππνκνλεηηθή θακήια. Βίλαη ε επηηνκή ηνπ αλήζπρνπ πλεχκαηνο πνπ 

αδέζκεπην απφ ηηο πεξηνξηζηηθέο ζπκβάζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο απειεπζεξψλεη ηελ 

αθφξεζηε πεξηέξγεηά ηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, δεηψληαο λα θαηαβξνρζήζεη 

θάζε πηπρή ηνπ λένπ ζπλαξπαζηηθνχ θφζκνπ πνπ εμεξεπλεί. Δ ίδηα αζπγθξάηεηε 

ζέιεζε γηα ηε γλψζε ηνπ επηζηεηνχ ππξνδνηεί θαζ‟ φιε ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο 

ζθέςεο, ην ζηνραζκφ,αλεμάξηεηα απφ ηα κέζα πνπ κεηέξρεηαη ηειηθά γηα λα ηελ 



απνθηήζεη. Σν παηδί ινηπφλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη κία κεησλπκία γηα ηνλ 

άλζξσπν πνπ ζηνράδεηαη, πνπ αλαδεηά.ζν γηα ηελ επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ηα πξφζσπα απηή δελ είλαη παξά ε νζφλε (ή ην παλί) ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο είλαη ην φρεκα γηα ηε δηεξεχλεζε 

(ραξαθηεξηζηηθή θίλεζε ηνπ ρεξηνχ) ηεο αλζξψπηλεο νπζίαο. Ώπηή ε εξκελεία 

εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νιφθιεξνο ν πξφινγνο, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Sontag(1967), απνηειεί κηα αλαθνξά ζηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

Έρνληαο ζέζεη απηέο ηηο βάζεηο ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ θάπσο ζε 

ζεηξά. Θπκίδνπκε πσο ε αλαδήηεζε ηνπ παηδηνχ μεθίλεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ ν χπλνο 

ηνπ δηαθφπεθε απφ ηνλ ήρν ελφο μππλεηεξηνχ. Πξφθεηηαη γηα ην ζπκβνιηθφ εθείλν 

έλαπζκα πνπ ηαξάζζεη ην ιήζαξγν ηεο ζθέςεο. Θα κπνξνχζε λα είλαη θάπνην 

εξψηεκα φπσο απηά πνπ ηξηβειίδνπλ ζην κπαιφ ηνπ θηινζφθνπ θαη ερνχλ 

εθσθαληηθά κέζα ζηε ζησπή ηεο δηαλνεηηθήο βνιήο. Δ αθχπληζε φκσο είλαη 

επψδπλε.Ο Μαξμ γξάθεη ζην „‟Κεθάιαην‟‟(1967) πσο «Ο δξφκνο πνπ νδεγεί ζηελ 

επηζηήκε δελ είλαη πιαηηά ιεσθφξνο θαη πηζαλφηεηεο λα θηάζνπλ ζηηο θσηεηλέο 

θνξπθέο ηεο έρνπλ κφλν εθείλε πνπ δελ θνβνχληαη λα ζθαξθαιψζνπλ ζηα 

απφθξεκλα κνλνπάηηα ηεο». Δ αλάβαζε ινηπφλ πξνο ηε γλψζε είλαη κηα δηαδηθαζία 

απαηηεηηθή θαη θνπηψδεο. Δ δπζθνιία ησλ εξσηεκάησλ απνζαξξχλεη αξρηθά ην 

ζηνραζηή απφ ηελ αλακέηξεζε καδί ηνπο. Γη‟ απηφ παξαθνινπζνχκε ην παηδί λα 

ζηξηθνγπξλά κέζα ζην ζθέπαζκά ηνπ θαη λα θαιχπηεηαη κ‟ απηφ επηδεηψληαο λα 

επηζηξέςεη ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ηεο γαιήληαο λάξθεο θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ηε 

ζπλνδεχεη. Σειηθά φκσο μππλά. Παίξλεη ηελ απφθαζε λα αληηκεησπίζεη ηα 

εξσηήκαηα. ηελ αξρή ζα αλαδεηήζεη απαληήζεηο κέζα ζην θνηλσληθφ απφζεκα ηεο 

γλψζεο. Γη‟ απηφ ζ‟ αλνίμεη ην βηβιίν. Ώθφκα θαη ηα γπαιηά πνπ θνξά ην παηδί έρνπλ 

θαη απηά ηε δηθή ηνπο ζέζε ζηελ αιπζίδα ησλ ζπκβνιηζκψλ πνπ ζθπξειαηεί ζ‟ απηέο 

ηηο ζθελέο ν νπεδφο δεκηνπξγφο. Γηα λα δηαβάζεη ην βηβιίν, λα πξνζεγγίζεη δειαδή 

ηελ θαηαθηεκέλε γλψζε ην παηδί ρξεηάδεηαη λα δηνξζψζεη ηελ αδπλακία ηεο φξαζεο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηα ειιείκκαηα ησλ αηζζήζεσλ θαη ηεο πξφζιεςεο ηνπ θφζκνπ κέζσ 

απηψλ. Καη απηφ γηαηί ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα είλαη κελ αλαγθαίνο φξνο ηεο 

γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο δίρσο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ιφγνπ φκσο δελ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ ππέξβαζε ηεο «ραψδνπο πεξί ηνπ φινπ αληίιεςεο» (ΐαδηνχιηλ, 

2011). Δ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο, «ε αλάγλσζε ηνπ βηβιίνπ» πξνυπνζέηεη ηνλ νξζφ 

ιφγν πνπ μεθαζαξίδεη, ην ζνιφ αξρηθά ηνπίν, ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Έηζη ην 



θφξεκα ησλ γπαιηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζηξάηεπζε ηεο ινγηθήο γηα ηελ επέθηαζε 

ηεο ζπλείδεζεο. 

Μέλεη λα μεθαζαξηζηεί ε ζεκαζία ηεο αιιεγνξίαο ηνπ λεθξνηνκείνπ. Έλα 

λεθξνηνκείν ηα ηξαπέδηα ηνπ νπνίνπ δελ θαηαιακβάλνπλ, παξαδφμσο, πηψκαηα αιιά 

δσληαλνί πνπ βξίζθνληαη φκσο ζε βαζχ χπλν. Μφλνο μχπληνο είλαη ην κηθξφ αγφξη 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα ηεο γλψζεο. Δ αλαινγία κε ηνλ Πιαησληθφ κχζν 

ηνπ ζπειαίνπ είλαη πξφδειε. πσο νη δεζκψηεο ηνπ ζπειαίνπ πνπ παγηδεχνληαη κέζα 

ζηε θελάθε ησλ ζθηψλ (Cornford,1945), «νη έλνηθνη ηνπ λεθξνηνκείνπ» αγλννχλ 

κέζα ζηελ θαηάζηαζε ηνπ χπλνπ ηνπο ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Θπκίδνπλ έηζη ηηο πιαηηέο 

κάδεο ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε επνρή πνπ ηαπηίδνπλ ηηο θεηηρηζηηθέο θαηαζθεπέο ηεο 

ηδενινγίαο κε ηελ αιήζεηα. Λίγνη ηνικνχλ λα αληηθξίζνπλ ηνλ θφζκν πίζσ απφ ην 

ηδενινγηθφ παξαπέηαζκα . Ώπηή ε εκπξνζηνθπιαθή ηνπ πλεχκαηνο, νη θηιφζνθνη 

ζηελ αιιεγνξία ηνπ Πιάησλα, πξνζσπνπνηείηαη «ζην δεκηνπξγηθφ παηδί» ζε 

αληίζεζε κε ηηο ειηθησκέλεο κνξθέο πνπ παξακέλνπλ βπζηζκέλεο ζην ιήζαξγν ηα 

άγλνηάο ηνπο. 

Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη, θηάλνληαο πξνο ην ηέινο ηεο αλάιπζήο καο είλαη 

γηαηί ν Bergmannαπνθαζίδεη λα καο δηεγεζεί απηή ηελ ηζηνξία θαη άξα πνηα είλαη ε 

ζέζε ηεο κέζα ζηε ζπλνιηθφηεξε αθήγεζε. Πξνεγνπκέλσο ππνζηεξίμακε πσο 

ιεηηνπξγεί σο πξνέθηαζε ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο «πξφηαζεο» πνπ αλαπηχζζεηαη ήδε 

απφ ηελ αξρή ηνπ πξνιφγνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ε εμεηθφλεζε ηεο πξννπηηθήο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δεκηνπξγνχ γηα ην ζηλεκά, ηεο πξνζσπηθήο εθδνρήο ηνπ γηα ηελ ηέρλε. Γηα εθείλνλ ε 

ηέρλε είλαη πάλσ απφ φια κηα εμεξεχλεζε ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο. Ώπηφ απνδεηθλχεη 

θαη ε ζπλνιηθή εμέιημε ηεο θηικνγξαθίαο ηνπ πνπ εζηηάδεη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην 

ππνθείκελν θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο. Χξηκφηεξνο θαξπφο απηήο ηεο 

εμεξεχλεζεο είλαη ε “Persona” κία πξαγκαηηθή ζπνπδή πάλσ ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

ςπρηζκφ ηνπ. Ώλήθεη ινηπφλ θαη εθείλνο ζηα «δεκηνπξγηθά παηδηά» πνπ ςειαθνχλ κε 

νδεγφ ηελ ηέρλε κέζα ζην ζθνηάδη ηεο άγλνηαο γηα απαληήζεηο ζηα πην δχζθνιά κα 

επηηαθηηθά εξσηήκαηα.
16

 Βκείο κε ηε ζεηξά καο κπνξνχκε κφλν λα αθνινπζήζνπκε 

                                                           
16

Θα κπνξνχζακε ζπλεπψο λα ηζρπξηζηνχκε φηη ην παηδί ζπκβνιίδεη θαη ηνλ ίδην ηνλ Bergman θαη ηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπ πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο “Persona”. 



ηα ίρλε πνπ άθεζε πίζσ ηνπ κε ηελ κνξθή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ην θαηλνηφκν 

πλεχκα ελφο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ζθελνζέηεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. 
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