KEΦAΛAIO 1

κ3ς θεωρ$ας και στις διφορες σχολ(ς, δηλαδ3 στις ιδιαιτερ&τητες που αν(πτυξαν στη συν(χεια (π.χ. στους Ορθ&δοξους, Λακανικος κλπ.). Αυτ& γιατ$ οι κυρι&τερες σχολ(ς αν(πτυξαν στην ουσ$α τη φροϋδικ3 θεωρ$α, διατηρντας τις
θεµελιακ(ς της παραδοχ(ς, και προ(βησαν σε διφορες επιµ(ρους ερµηνε$ες
που την εµπλουτ$ζουν χωρ$ς να την αµφισβητον. Αυτ& δεν σηµα$νει &τι δεν
θα γ$νει αναφορ σε ορισµ(νους αναλυτ(ς και στην συγκεκριµ(νη συνεισφορ
τους &που κρ$νεται απαρα$τητο, αλλ &τι δεν θα γ$νει εκτεν3ς αναφορ σε κποια απ& αυτ(ς τις µετεξελ$ξεις. >τσι, για παρδειγµα, εν οι θεωρητικο$ της
ψυχανλυσης που (χουν ασχοληθε$ µε παρεµφερ3 µε αυτ3 τη µελ(τη ζητ3µατα
(&πως ο εθνικισµ&ς, ο ρατσισµ&ς κ..) τοποθετονται στην παρδοση που δηµιοργησε ο Lacan (π.χ. Zizek, Kristeva, Λ$ποβατς), δεν κρ$θηκε απαρα$τητη η
ιδια$τερη αναφορ στη Λακανικ3 προσ(γγιση, π(ραν των αναφορν σε συγκεκριµ(νους θεωρητικος.
Η παρουσ$αση αυτ3 θα ξεκιν3σει µε τις κεντρικ(ς ψυχαναλυτικ(ς (ννοιες
στε να (ρθουµε σε επαφ3 µε τη σχετικ3 ορολογ$α. ?πως ε$ναι φυσικ&, δε θα
εξαντλ3σουµε &λα τα σηµαντικ στοιχε$α και (ννοιες –κτι τ(τοιο θα απαιτοσε περισσ&τερο απ& (να κεφλαιο, περισσ&τερο και απ& (να βιβλ$ο $σως. Θα
γ$νει αναφορ µ&νο σε αυτ(ς που ε$ναι ουσιδεις και απαρα$τητες για µια αρχικ3 και βασικ3 καταν&ηση της ψυχαναλυτικ3ς θεωρ$ας και, επ$σης, για την
καταν&ηση της τατισης, που αποτελε$ το αντικε$µενο ανλυσ3ς µας. Κποιες
λοιπ&ν απ& αυτ(ς τις (ννοιες θα εξεταστον ανεξρτητα στην αρχ3, εν κποιες λλες θα ερµηνευτον σε συνρτηση µε την τατιση, την οπο$α θα αναλσουµε εκτενς στη συν(χεια αυτο του κεφαλα$ου.
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βασικ&τερη (ννοια στην ψυχανλυση ε$ναι αυτ3 του ασυνειδ3του. Το ασυνε$δητο ε$ναι η πιο σηµαντικ3 και καινοτ&µος ανακλυψη του Freud –ανακλυψη µε την (ννοια της πρτης συστηµατικ3ς επεξεργασ$ας και παρουσ$ασ3ς του ως µιας σλληψης αναλυτικ3ς, και &χι απλ ως µια γενικ&λογη αναφορ 3 υποθετικ3 σκ(ψη &πως αναφερ&ταν 3δη σε φιλοσοφικ, κυρ$ως, κε$µενα. Απ& ιεραρχικ3 σκοπι, συνεπς, θα (πρεπε να ε$ναι ο πρτος ψυχαναλυτικ&ς &ρος που θα εξηγ3σουµε εδ. Παρ’ &λα αυτ, ε$ναι ιδια$τερα πολπλοκο
ν’ αναφερθοµε στο ασυνε$δητο χωρ$ς να (χουµε µια εικ&να των ορµν1, δι&τι
1. Η γερµανικ3 λ(ξη που µεταφρστηκε στα αγγλικ ως ‘instinct’ ε$ναι η λ(ξη ‘Trieb’, που σηµα$νει ορµ3 (drive). Αντιθ(τως, η λ(ξη ‘Instinkt’ (‘instinct’ στα αγγλικ) χρησιµοποιε$ται απ& τον
Freud µ&νο σε σχ(ση µε τα ζα: “... the instincts of animals”, στο Moses and Monotheism, 1939: 346
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η $δια η επ$γνωση της παρξ3ς του δηµιουργ3θηκε µ(σα απ& τις ορµ(ς –εν µ(ρει2. >τσι, για την ευκολ&τερη καταν&ησ3 του, ας ξεκιν3σουµε µε τις ορµ(ς.
Οι ορµς ε$ναι οι «αντιπρ&σωποι/εκφραστ(ς &λων των εσωτερικν δυνµεων που προ(ρχονται απ& το σµα και διαχ(ονται στο µηχανισµ& της διαν&ησης» (Freud, 1920: 306)3 3, µε λλα λ&για, µια απα$τηση των εσωτερικν δυνµεων στη σκ(ψη και το πνεµα. Η ουσ$α των ορµν ε$ναι η π$εση (pressure)
που ασκον για την ικανοπο$ηση των απαιτ3σεν τους, η ποσ&τητα εν(ργειας
που εξωτερικεουν: στην πραγµατικ&τητα, οι ορµ(ς ε$ναι οι $διες οι εσωτερικ(ς
δυνµεις που αναζητον δι(ξοδο στη διαν&ηση, η δι-(ξοδος των οπο$ων γ$νεται µ(σω ψυχικν ‘αντιπροσπων’/αναπαραστσεων (Freud 1915b). Η χρ3ση
του &ρου, &πως τον εισ3γαγε ο Freud, δεν υπονοε$ σχ(ση µε το λεγ&µενο ‘ζωικ& (νστικτο’. Πρ&κειται για ψυχικος αντιπροσπους που εδρζονται στον
$διο τον οργανισµ& και, συνεπς, βρ$σκονται στα σνορα µεταξ του πνευµατικο και του σωµατικο: φ(ρνουν στη ν&ηση τα µηνµατα που στ(λνει ο ανθρπινος οργανισµ&ς. Ο σκοπ&ς των ορµν ε$ναι η ευχαρ$στηση: αναζητον
την ευχαρ$στηση, δηλαδ3 την ικανοπο$ηση του ερεθ$σµατος που τις θ(τει σε κινητοπο$ηση και τις κνει να στ(λνουν διφορα µηνµατα στο µηχανισµ& της

(δε$τε επ$σης την υποσηµε$ωση 1 στο $διο, σ. 346). Η λανθασµ(νη απ&δοση στα αγγλικ απ& την
Standard Edition επισηµνθηκε αργ&τερα αλλ διατηρ3θηκε για στιλιστικος λ&γους, καθς ο
&ρος ‘(νστικτο’ ε$χε 3δη καθιερωθε$. Αξ$ζει να αναφ(ρουµε εδ την υποσηµε$ωση της επιµ(λειας
(κδοσης απ& το New Introductory Lectures on Psychoanalysis των εκδ&σεων Penguin σχετικ µε
τη λ(ξη ‘Trieb’: “Κυριολεκτικ ορµ3 [‘drive’]. Η γερµανικ3 λ(ξη µεταφρζεται συχν (τσι, αλλ
χριν του στιλ και της γραµµατικ3ς, και για να αποφευχθε$ η αναχρονιστικ3 παρερµηνε$α
(anachronistic misrepresentation) των ιδεν του Freud, η λ(ξη ‘(νστικτο’ [‘instinct’] χρησιµοποιε$ται σε &λη τη Standard Edition” (1933β: 129, υποσηµε$ωση 1). ?µως, αυτ& το λθος στη µετφραση δεν ε$ναι ασ3µαντο, γιατ$ οι δο λ(ξεις υποδηλνουν κτι διαφορετικ&. Η ορµ3 αναφ(ρεται σε
µια παρ&ρµηση, µια αυθ&ρµητη θηση 3 λαχτρα για κτι. Το (νστικτο, απ& την λλη, ε$ναι θεµελιωδς βιολογικ&, ρα και αναπ&φευκτο, και δεν µπορε$ να γ$νει αντικε$µενο διανοητικ3ς επεξεργασ$ας (π.χ. το (νστικτο της επιβ$ωσης που επιτσσει τη διατροφ3). Τα (νστικτα δεν µπορον
να γ$νουν αντικε$µενο κοινωνικ3ς διαµεσολβησης, κτι που αντιθ(τως χαρακτηρ$ζει τις ορµ(ς
και αποτελε$ ουσιαστικ& παργοντα στη µετουσ$ωσ3 τους (διαδικασ$α που θα δοµε στη συν(χεια). Λ&γω της σηµαντικ&τητας της διαφορς τους, θα κρατ3σουµε την ορθ3 µετφραση του
&ρου γενικ ως ‘ορµ3ς’, εκτ&ς απ& παραθ(µατα και αναφορ(ς σε συγγραφε$ς που αναφ(ρονται
στο ‘(νστικτο’, 3 &ταν η (ννοια που θ(λουµε να περιγρψουµε ε$ναι πργµατι αυτ3 του ενστ$κτου
(π.χ. στα ζωικ (νστικτα). Ο &ρος εµφαν$ζεται στην ελληνικ3 µετφραση του Language of
Psychoanalysis των Laplanche & Pontalis (1973) ως εν&ρµηση (Εκδ&σεις Κ(δρος, 1986).
2. Εν µ(ρει, γιατ$ το ασυνε$δητο το προσεγγ$ζουµε και µ(σα απ& τα &νειρα και την ανλυσ3
τους.
3. «Τhe representatives of all the forces originating in the interior of the body and transmitted
to the mental apparatus».
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διαν&ησης. Για την ακρ$βεια, οι ορµ(ς υπηρετον την αρχ3 της ευχαρ$στησης4,
δηλαδ3 αναζητον την ευχαρ$στηση/ικανοπο$ησ3 τους σε κθε περ$πτωση,
ακ&µα και &ταν αυτ& δεν ε$ναι µεσα ορατ& (&ταν δηλαδ3 ενδιµεσοι τρ&ποι
ικανοπο$ησης µιας ορµ3ς δηµιουργον την εντπωση &τι εξυπηρετον κποιο
λλο σκοπ&).
Τα αντικε$µενα των ορµν ε$ναι συν3θως (µψυχα 3 ψυχα (πργµατα 3 νθρωποι), αλλ ακ&µη και δραστηρι&τητες, ιδ(ες, σηµε$α του σµατος κλπ., µ(σω των οπο$ων οι ορµ(ς µπορον να ικανοποι3σουν το σκοπ& τους, το σκοπ&
της ευχαρ$στησης. Τα αντικε$µενα των ορµν ε$ναι στην ουσ$α τα µ(σα επ$τευξης του σκοπο τους. Η πρξη της επιλογ3ς εν&ς ανθρπου, πργµατος κλπ.
ως αντικειµ(νου των ορµν, ως ‘αντικε$µενο αγπης’ (love-object) σµφωνα µε
τη φροϋδικ3 ορολογ$α, ονοµζεται επιλογ3 αντικειµ(νου (object-choice) 3 κθεξης (object-cathexis)5. Σε ορισµ(νες δε περιπτσεις παρατηρε$ται µια ιδια$τερα στεν3 σχ(ση, προσκ&λληση θα λ(γαµε εν&ς ατ&µου στο αντικε$µενο αγπης:
&ταν αυτ& συµβα$νει, το αντικε$µενο µετατρ(πεται περισσ&τερο σε αυτοσκοπ&
παρ σε µ(σο επ$τευξης εν&ς σκοπο. Αυτ(ς οι περιπτσεις ε$ναι παθολογικ(ς,
και περιγρφονται µε τον &ρο καθ3λωση (fixation: αλλις προσκ&λληση 3
προσ3λωση), που περιγρφει την εµµον3 µε (να αντικε$µενο.
Ο Freud στα γραπτ της ωριµ&τητς του ταξιν&µησε τις ορµ(ς σε δο µεγλες κατηγορ$ες: στις ορµ(ς της ζω3ς και στις ορµ(ς της επιθετικ&τητας6. Ας
ξεκιν3σουµε µε τις τελευτα$ες. Οι ορµς της επιθετικ τητας, 3 της καταστροφ3ς, (χουν ως σκοπ& την καταστροφ3, την ταπε$νωση, 3 ακ&µη και το θνατο.
?ταν κατευθνονται προς τα (ξω, τον εξωτερικ& κ&σµο, επιζητον να καταστρ(ψουν οτιδ3ποτε περιβλλει το τοµο, και εκδηλνονται µε επιθετικ&τητα
και εχθρ&τητα προς τους λλους. ?ταν κατευθνονται προς τα µ(σα, προς τον

4. Θα αναφερθοµε στην αρχ3 της ευχαρ$στησης λ$γο παρακτω, σε αυτ& το κεφλαιο.
5. Η (ννοια της κθεξης αναφ(ρεται στο γεγον&ς &τι µια ποσ&τητα ψυχικ3ς εν(ργειας (χει
επενδυθε$ σε (να αντικε$µενο. Να διευκρινιστε$ εδ &τι πρ&κειται για µια οικονοµικ3 (ννοια: η οικονοµικ δισταση στη φροϋδικ3 θεωρ$α αναφ(ρεται στην υπ&θεση &τι οι ψυχικ(ς διεργασ$ες και
διαδικασ$ες εµπερι(χουν τη µετδοση και κυκλοφορ$α µετρσιµης ποσ τητας εν(ργειας, δηλαδ3
εν(ργειας που µπορε$ να αυξηθε$ 3 να µειωθε$. Στην κθεξη µιλµε συχν για αυξηµ(νη ποσ&τητα εν(ργειας που (χει επενδυθε$ σε (να αντικε$µενο. ∆ε$τε επ$σης στο Laplanche & Pontalis, 1973:
62-65 και 127-130.
6. Αναφ(ροµαι εδ στη µεταγεν(στερη ταξιν&µηση που (κανε στο New Introductory Lectures
of Psychoanalysis (1933β). Νωρ$τερα, στο Beyond the Pleasure Principle (1920), την $δια κατηγοριοπο$ηση αν(φερε και ως >ρως και Θνατος. Στα νε&τερα (ργα του, και συγκεκριµ(να στο
Instincts and their Vicissitudes (1915) αν(φερε µ&νο τις ορµ(ς του εγ, 3 ορµ(ς της αυτοσυντ3ρησης, και τις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας (1915: 121). Αυτ(ς οι δο οµδες δεν εξαφαν$στηκαν, αλλ εντχθηκαν το 1920 στην ευρτερη κατηγορ$α του >ρωτα/ζω3ς.
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$διο τον εαυτ&, εκδηλνονται ως τση αυτοκαταστροφ3ς. Στην αλληλογραφ$α
του µε τον Einstein (στο Why War? 1933), ο Freud τοποθ(τησε τις ορµ(ς αυτ(ς
στην καρδι της πεσιµιστικ3ς του ποψης για (να µ(λλον χωρ$ς πολ(µους και
συγκροσεις, καθς π$στευε &τι ε$ναι αδνατο να απαλλαχτον οι νθρωποι
απ& τις επιθετικ(ς ορµ(ς τους. Παρ’ &λα αυτ, επισ3µανε &τι θα µποροσε η
επιθετικ&τητα να εκτραπε$, να διοχετευτε$ δηλαδ3 σε στ&χους που θα ε$ναι λιγ&τερο επιζ3µιοι για την κοινων$α, µ(σω της επιστ3µης και του πολιτισµο, και
(τσι να αποφευχθον οι π&λεµοι (η διαδικασ$α εκτροπ3ς λ(γεται µετουσ$ωση)7.
Οι ορµς της ζως ε$ναι αυτ(ς που κνουν τους ανθρπους να ζουν µαζ$
και να δηµιουργον εν&τητες και συλλογικ(ς οντ&τητες. Αυτ(ς χωρ$ζονται στις
ορµ(ς του εγ 3 της αυτοσυντ3ρησης, και στις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας. Οι
ορµς της αυτοσυντρησης (χουν µεση σχ(ση µε τις σωµατικ(ς λειτουργ$ες
που ε$ναι απαρα$τητες για τη ζω3 του ανθρπου (&πως η πε$να κλπ.). Επ$σης,
&µως, ε$ναι υπεθυνες και για τη δηµιουργ$α συναισθηµατικν και κοινωνικν

7. >χει ενδιαφ(ρον να επισηµνουµε το εξ3ς. ?πως αναφ(ρθηκε, οι ορµ(ς αυτ(ς µπορε$ να
επιδιξουν ακ&µη και το θνατο, και γι’ αυτ& (χουν ονοµαστε$ και ορµ(ς του θαντου. Οι ορµ(ς
του θαντου ε$ναι αυτ(ς που «επιδικουν να οδηγ3σουν τον νθρωπο να καταστρ(ψει και να
µεισει τη ζω3 στην αρχικ3 της κατσταση της αν&ργανης ζω3ς» (Freud 1933: 357). Οι ορµ(ς αυτ(ς συνδ(ονται µε την καταπιεστικ3 παρ&ρµηση για επανληψη (compulsion to repeat), η οπο$α
συνδ(εται µε τη συντηρητικ3 φση των ορµν και χαρακτηρ$ζει το ασυνε$δητο γενικ. Η παρ&ρµηση για επανληψη περιγρφει την εσωτερικ3 π$εση που ασκε$ται στε να επιστρ(ψει ο ψυχισµ&ς σε προγεν(στερη κατσταση απ& αυτ3 που ε$ναι. Αυτ& σηµα$νει ε$τε να επαναλβει στο παρ&ν µια παλαι&τερη ψυχολογικ3 εµπειρ$α, χωρ$ς συνειδητ3 γνση της αρχικ3ς, ε$τε να επιθυµε$
την επιστροφ3 σε προγεν(στερες καταστσεις τις οπο$ες αναπολε$ ως ιδεατ(ς. Στο βαθµ&, λοιπ&ν,
που πριν απ& τη ζω3, τη γ(ννηση δηλαδ3 εν&ς ατ&µου, υπρχει η ανυπαρξ$α, η αν&ργανη ζω3, η
τση επιστροφ3ς στην προγεν(στερη κατσταση που περιγρφει η παρ&ρµηση για επανληψη
σηµα$νει επιδ$ωξη του θαντου. Στη δυδα >ρως και Θνατος, ο τελευτα$ος επιδικει να ακυρσει, να καταστρ(ψει τη δηµιουργ$α δεσµν και εν&τητας που επιδικουν οι ορµ(ς του >ρωτα,
της ζω3ς (Laplanche & Pοntalis 1973: 103). Οι ορµ(ς του θαντου πρωτοαναφ(ρθηκαν το 1920,
στο Beyond the Pleasure Principle, και η επιθετικ&τητα θεωρε$ται η εξωτερικευµ(νη τους (κφραση: µλιστα, οι Laplanche και Pοntalis αναφ(ρουν την επιθετικ&τητα ως το κοµµτι εκε$νο των
ορµν του θαντου που κατευθνεται προς τον εξωτερικ& κ&σµο. Πντως, εν οι ορµ(ς της επιθετικ&τητας 3 της καταστροφ3ς αποτελον βασικ& στοιχε$ο της ψυχαναλυτικ3ς θεωρ$ας, η αναφορ στις ορµ(ς του θαντου ε$ναι ιδια$τερα περιορισµ(νη. Χωρ$ς να (χει ρητ απορριφθε$, η
ιδ(α της εν&ρµησης που επιδικει το θνατο προκλεσε την αντ$δραση ακ&µη και των ‘ορθ&δοξων’ υποστηρικτν του Freud, βασισµ(νη κυρ$ως σε ηθικ(ς αντιρρ3σεις, αλλ και επειδ3 3ταν
ιδια$τερα ακρα$α για να στηριχτε$ χωρ$ς ισχυρ3 κλινικ3 υποστ3ριξη. Μλιστα, και ο $διος ο Freud
δεν τις αν(πτυξε περισσ&τερο, χωρ$ς ωστ&σο να τις απορρ$ψει, και στο New Introductory Lectures
to Psychoanalysis (1933β: 136) ακολοθησε την ευρ(ως αποδεκτ3 και στη συν(χεια ταξιν&µηση, σε
ορµ(ς της ζω3ς, και σε ορµ(ς της επιθετικ&τητας (που κατευθνονται και στον εξωτερικ& και
στον εσωτερικ& κ&σµο του ατ&µου).
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δεσµν, στο βαθµ& που αυτ& ε$ναι απαρα$τητο για την αυτοσυντ3ρηση: επειδ3
τα ανθρπινα &ντα δεν (χουν τη βιολογικ3 δυνατ&τητα να ε$ναι αυτ&νοµα και
αυτρκη µε το που γεννιονται, χρειζονται απαραιτ3τως (να προστατευτικ&
περιβλλον για τη ζω3 τους –µε βασικ& στοιχε$ο την οικογ(νεια, 3 απλ τη µητ(ρα. Ας µην ξεχνµε &τι το ανθρπινο βρ(φος ε$ναι $σως το µ&νο απ& τα θηλαστικ που γεννι(ται τ&σο πρ&ωρα, και η επιβ$ωσ3 του εξαρτται κυριολεκτικ απ& την παρξη εν&ς λλου. Η συνειδητοπο$ηση αυτ3 ε$ναι καθοριστικ3
για την παρξη κοινων$ας, αλλ δηµιουργε$ και αντικρου&µενα συναισθ3µατα:
η εξρτηση απ& κποιον λλο δηµιουργε$ εκνευρισµ& στο βρ(φος, αλλ και τη
συνειδητοπο$ηση &τι η παρξ3 του προϋποθ(τει και τους λλους. >τσι, οι ορµ(ς της αυτοσυντ3ρησης ε$ναι απ& τη φση τους αρκετ εγωιστικ(ς8 (ορµ(ς του
εγ), καθς δηµιουργον και στηρ$ζουν τη συνπαρξη και συµβ$ωση των ανθρπων σε µια αναγκαι&τητα. Αντιλαµβνεται κανε$ς πως οι σωµατικ(ς λειτουργ$ες υπαγορεουν επιθυµ$ες που εκφρζονται στη συν(χεια ως ψυχολογικ(ς ανγκες, &πως η ανγκη για προστασ$α και το α$σθηµα της ασφλειας, που
δηµιουργονται απ& το σµα αλλ στη συν(χεια αυτονοµονται στο ψυχολογικ&-διανοητικ& επ$πεδο –αυτ&ς ε$ναι λλωστε και ο ορισµ&ς των ορµν.
Οι σεξουαλικς ορµς επ$σης σχετ$ζονται µε σωµατικ ερεθ$σµατα και ανγκες που αναζητον την ευχαρ$στηση και (χουν ως σκοπ& την ικανοπο$ηση
του σµατος (µε απτερο σκοπ& τη διαινιση του ε$δους). Αλλ δεν ε$ναι µ&νο αυτ&: αναφ(ρονται σε οτιδ3ποτε µπορε$ να συµπεριληφθε$ στη λ(ξη ‘αγπη’
(ερωτικ(ς σχ(σεις, συναισθηµατικος δεσµος, φιλ$ες κλπ.). Πρ&κειται για την
ορµ3 της αγπης, που (χει στον πυρ3να της τη σεξουαλικ3 αγπη, και αποτελε$ κινητ3ριο δναµη κθε οµαδοπο$ησης. >τσι, στις ερωτικ(ς σχ(σεις των ζευγαριν οι ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας (χουν (ναν µεσο σεξουαλικ& στ&χο:
&µως, και στις οµδες υπρχει επ$σης η σεξουαλικ&τητα, αλλ η ορµ3 της διοχετεεται προς διαφορετικος στ&χους, αφο ο αρχικ&ς της αναστ(λλεται: (τσι,
η σχ(ση (3 οι λιµπιντικο$ δεσµο$)9 που αναπτσσεται µεταξ των ατ&µων διατηρε$ την αρχικ3 της εν(ργεια/δναµη, που &µως δηµιουργε$ (ναν οµαδικ& δε-

8. Θα µποροσαµε να υποθ(σουµε &τι εξαιτ$ας της ορµ3ς της αυτοσυντ3ρησης η ορµ3 της επιθετικ&τητας κατευθνεται συχν&τερα προς τον εξωτερικ& κ&σµο, και να το συνδ(σουµε αυτ& και
µε την (ντονη επιθετικ&τητα που αναπτσσουν τα τοµα &ταν βρ$σκονται σε κ$νδυνο, &ταν αµνονται, συσχετ$ζοντας (τσι την επιθετικ&τητα των ατ&µων και µε την ορµ3 της αυτοσυντ3ρησ3ς
τους. Ο Freud ε$χε αναρωτηθε$ για τη σνδεση των ορµν της αυτοσυντ3ρησης και του Θαντου
στο Beyond the Pleasure Principle (1920).
9. Λ$µπιντο (libido) ε$ναι το &νοµα της εν(ργειας που βρ$σκεται π$σω απ& τις ορµ(ς και µε την
οπο$α αυτ(ς εκφρζονται, (ρχονται στο προσκ3νιο (Freud 1917γ: 355). Συν3θως συνδ(εται µε τις
σεξουαλικ(ς ορµ(ς.
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σµ& αντ$ για µια ερωτικ3 σχ(ση. Αυτ& εκφρζεται ως ανγκη επικοινων$ας10,
που προ(ρχεται απ& τις ορµ(ς της σεξουαλικ&τητας.
Αρχικ ο Freud χρησιµοπο$ησε τη λ(ξη ‘σεξουαλικ&ς’ µε τη συγκεκριµ(νη,
καθοµιλουµ(νη της (ννοια, αλλ αργ&τερα της (δωσε µια «πολ ευρτερη ερµηνε$α που ισχει για κθε ευχριστο α$σθηµα που σχετ$ζεται µε τις σωµατικ(ς
λειτουργ$ες και, επ$σης, µ(σω της µετουσ$ωσης, µε συναισθ3µατα &πως η τρυφερ&τητα, η ευχαρ$στηση στην εργασ$α και η φιλ$α. Με λλα λ&για, χρησιµοπο$ησε τη λ(ξη για να αναφερθε$ σε αυτ& που µπορε$ αρχικ να περιγραφε$ ως
‘επιθυµ$α’» (Brown 1961: 20). Η επιθυµα ε$ναι µια πολ σηµαντικ3 (ννοια, που
βρ$σκεται στο κ(ντρο κθε ορµ3ς: ε$ναι η θ(ληση που αναζητ την εκπλ3ρωσ3
της, η κινητ3ριος δναµη για να επιδιξουν οι ορµ(ς την ικανοπο$ησ3 τους. Ε$ναι επ$σης και ο λ&γος που οι ορµ(ς µπορον να διαµεσολαβηθον κοινωνικ:
γιατ$, οι επιθυµ$ες µπορον τ&σο να δηµιουργηθον &σο και να επηρεαστον
απ& το κοινωνικ& περιβλλον.
Σµφωνα µε (να νε&τερο ερµηνευτ3 του Freud, τον Anthony Elliott, η επιθυµ$α εγε$ρεται πντα σε σχ(ση µε κποιον Wλλο, προϋποθ(τει την παρξη
των λλων. Εν αρχικ ξεκιν απ& µια βιολογικ3 ανγκη, την ξεπερν και
υπρχει αυτ&νοµα ως επιθυµ$α, επιθυµ$α για ευχαρ$στηση. Χαρακτηριστικ& ε$ναι εδ το παρδειγµα του θηλασµο, που αποτελε$ µια απ’ τις πρτες στιγµ(ς
της ζω3ς εν&ς βρ(φους, και µια απ’ τις πρτες του ικανοποι3σεις επ$σης. Εν
αρχικ ο θηλασµ&ς ε$ναι επιθυµητ&ς γιατ$ ικανοποιε$ τη βιολογικ3 ανγκη και
το συνα$σθηµα της πε$νας, στη συν(χεια γ$νεται επιθυµητ&ς καθαυτ&ς, ανεξρτητα απ& την πε$να, γιατ$ δηµιουργε$ ευχριστα συναισθ3µατα στο βρ(φος
(αγκαλι, αγπη, ζεστασι κλπ.). Αυτ3 η αναζ3τηση της απ&λαυσης ανεξρτητα απ& την τροφ3 ονοµζεται ‘σεξουαλικ3’ (σεξουαλικ3 επιθυµ$α). Η σεξουαλικ&τητα λοιπ&ν γεννι(ται καθς µια ν(α σχ(ση δηµιουργε$ται µε τον Wλλο, µια
σχ(ση λιµπιντικ3 (δηλαδ3, που περι(χει τις σεξουαλικ(ς ορµ(ς). >τσι καθς η
αναζ3τηση/απα$τηση αυτονοµε$ται απ& την ανγκη γεννι(ται και η ασυνε$δητη
επιθυµ$α (Elliott 1999: 119)11. Επ$σης, η επιθυµ$α ξεπερν και τα $δια τα αντικε$µενα που την ικανοποιον γιατ$, ως θεµελιακ3 δναµη για την (κφραση των
ορµν, ε$ναι αστε$ρευτη και αδικοπη. Ε$ναι, τ(λος, ιδια$τερα ενδιαφ(ρον &τι
δεν απευθνεται απαραιτ3τως σε (να λλο αντικε$µενο, αλλ και σε µια λλη

10. Αυτ& αναφ(ρεται στα κε$µενα της κοινωνικ3ς ψυχολογ$ας ως ‘εσωτερικ3 ανγκη για επικοινων$α’ (Cooley 1902).
11. Αυτ3 ε$ναι και η µεγλη συνεισφορ του Lacan στην ψυχανλυση, σµφωνα µε τον Elliott:
η επεξεργασ$α της (ννοιας της επιθυµ$ας και η σχ(ση της µε τον Wλλο, ο οπο$ος µλιστα επισ3µανε τη σηµασ$α της γλσσας, στο βαθµ& που αυτ3 εκφρζει την επιθυµ$α.
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επιθυµ$α –&πως η επιθυµ$α να ε$µαι επιθυµητ&ς, επιθυµ$α για αναγνριση,
αγπη κ.ο.κ. (Szpilka 1999: 1176).
Μια δυσκολ$α &σον αφορ τις ορµ(ς ε$ναι &τι ε$ναι συχν δσκολο να τις
διακρ$νουµε 3 να τις αναγνωρ$σουµε γιατ$ υπ&κεινται σε σηµαντικ(ς µεταστροφ(ς (vicissitudes). Οι µεταστροφ(ς αυτ(ς ε$ναι οι εξ3ς: αντιστροφ3 στο αντ$θετ& τους, επαναστροφ3 προς το $διο το τοµο, απθηση, και µετουσ$ωση. Η
αντιστροφ µιας ορµ3ς στο αντ$θετ& της (reversal into the opposite) ε$ναι µια
διεργασ$α κατ την οπο$α ο στ&χος, η (κφραση 3 η εν(ργεια µιας ορµ3ς µεταστρ(φεται στο αντ$θετ& της. Η αντιστροφ3 µπορε$ να ε$ναι, για παρδειγµα,
µια αλλαγ3 απ& την ενεργητικ&τητα στην παθητικ&τητα (π.χ. σαδισµ&ς και µαζοχισµ&ς) 3 µια αλλαγ3 στο περιεχ&µεν& της (π.χ. αγπη και µ$σος). Wµεσα
συνδεδεµνη µε αυτ3 τη διεργασ$α ε$ναι η επαναστροφ3 (turning around the
subjects own self), κατ την οπο$α η ορµ3 υποκαθιστ (να αντικε$µενο µε το
$διο το τοµο. Εδ, περιγραφικ µποροµε να ποµε &τι υπρχει αλλαγ3 αντικειµ(νου, συγκεκριµ(νη µλιστα αφο η ορµ3 στρ(φεται στο $διο το τοµο, χωρ$ς να συντελε$ται παρλληλα λλη µεταβολ3 της, αλλ, &πως µας πληροφορον οι Laplanche και Pontalis (1973), µπορε$ αυτ3 η διεργασ$α να επακολουθ3σει της αντιστροφ3ς της ορµ3ς στο αντ$θετ& της 3 να συµβε$ σε κποιο ενδιµεσο στδιο αυτ3ς: πντως, η σχ(ση τους ε$ναι στεν3, &πως υποδηλνει και
το παρδειγµα του σαδισµο-µαζοχισµο.
Η απθηση (repression)12 ε$ναι µια πολ σηµαντικ3 λειτουργ$α του ψυχισµο µ(σω της οπο$ας «επιχειρε$ να απωθ3σει 3 να περιορ$σει στο ασυνε$δητο
αναπαραστσεις (σκ(ψεις, εικ&νες, αναµν3σεις) που συνδ(ονται µε την ορµ3.
Προκπτει &ταν η ικανοπο$ηση µιας ορµ3ς –που µπορε$ η $δια να δηµιουργ3σει ευχαρ$στηση– εµπερι(χει το ρ$σκο να προκαλ(σει δυσαρ(σκεια εξαιτ$ας λλων απαιτ3σεων» (Laplanche & Pontalis 1973: 390), απαιτ3σεις που µπορε$ να
ε$ναι εσωτερικ(ς (ψυχικ(ς) 3 εξωτερικ(ς (κοινωνικ(ς). Συνεπς, η απθηση ε$ναι (νας αµυντικ&ς µηχανισµ&ς που αρνε$ται σε ορισµ(νες ψυχικς αναπαραστσεις των ορµν πρ&σβαση στο συνειδητ&. Να τονιστε$ σε αυτ& το σηµε$ο το
γεγον&ς &τι η απθηση µιας ορµ3ς πραγµατοποιε$ται µ(σω της απθησης των
ψυχικν αναπαραστσεν της (συναισθ3µατα, εικ&νες, &νειρα κλπ.) καθς
µ&νο µ(σα απ& αυτ(ς µπορον οι ορµ(ς να φτσουν στο συνειδητ& και &χι αφ’
εαυτ(ς (&πως για παρδειγµα και το (νστικτο για τροφ3 εκδηλνεται µε το α$σθηµα της πε$νας). Επ$σης, &ταν µια ορµ3 απωθε$ται, η αναπαρσταση µε την
οπο$α εκδηλθηκε παραµ(νει συν3θως καθηλωµ(νη στην εν λ&γω ορµ3 –αυτ3
12. Ο αγγλικ&ς &ρος repression (χει δο σηµασ$ες: καταπ$εση και απθηση. Στην ψυχανλυση χρησιµοποιε$ται µε τη δετερη σηµασ$α του αν και, προφανς, υποδηλνεται η παρξη µιας
µορφ3ς καταπ$εσης στη διαδικασ$α της απθησης (καταπ$εση των ορµν π.χ.).
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