OMA∆IKEΣ TAYTIΣEIΣ KAI H ‘ΨYXOΛOΓIA THΣ OMA∆AΣ’

φ)βος και ο κοµφορµισµ)ς εµπλ0κονται σε αυτ* τη διαδικασα, γιατ δηµιουργο!ν αλλ$ και δηµιουργο!νται απ) τη µεταδοτικ)τητα αυτ*. Ο Moscovici χρησιµοποιε το ακ)λουθο παρ$δειγµα για να περιγρ$ψει µε απλ$ λ)για τη διαδικασα. 7πως αναφ0ρει, )ταν κ$ποιος βρεθε σε 0να δηµ)σιο χ1ρο τενει να
αναζητ$ οικεα πρ)σωπα, διες ηλικιακ0ς οµ$δες κλπ. Αυτ) συµβανει για δ!ο
λ)γους: πρ1τον, για να προστατευτε απ) την ενδεχ)µενη εχθρ)τητα του περιβ$λλοντος, αλλ$ και τη δικ* του προς αυτ) και, δε!τερον, γιατ 0τσι κ$νει ‘οικονοµα δυν$µεων’, δηλαδ* του εναι πιο ε!κολο να προσαρµοστε σε 0να γνωστ) περιβ$λλον παρ$ σε κ$ποιο καινο!ριο * ξ0νο (Moscovici 1985: 258-259).
Αυτ)ς εναι και ο λ)γος που οι ξ0νοι (µεταν$στες κλπ.) τενουν ετε να δηµιουργο!ν οµ$δες οµοεθν1ν τους και να συναναστρ0φονται µε αυτ0ς ετε να
ενσωµατ1νονται µε υπερβολικ* προθυµα στο ν0ο περιβ$λλον και να υπερβ$λλουν τα θετικ$ χαρακτηριστικ$ του –να εναι δηλαδ* ‘βασιλικ)τεροι του
βασιλ0ως’. Αυτ0ς οι τ$σεις εντ$σσονται στην αν$γκη $µυνας απ0ναντι στο ξ0νο και µη οικεο.

OÌ¿‰Â˜ Î·È ÈÛﬁÙËÙ·

Y

ποστηρξαµε )τι η διαδικασα διαµ)ρφωσης κοιν*ς ταυτ)τητας για τα µ0λη της οµ$δας ξεκιν$ απ) την κατ’ αρχ$ς τα!τιση µε 0να κοιν) ‘κ$τι’, δηλαδ* το πρ)σωπο του αρχηγο! * 0να ιδε1δες (που µπορε να εκφρ$ζεται και
απ) 0να αρχηγικ) πρ)σωπο). Ο τ!πος τα!τισης που περιγρ$φεται σε αυτ*ν
την περπτωση εναι κυρως ο τρτος, αν και δεν αποκλεεται και ο πρ1τος
(τα!τιση µε αυτ) που θα *θελα να εµαι) * ο δε!τερος στην περπτωση της επιδωξης εν)ς στ)χου (µε αυτ) που θα *θελα να 0χω). Στη συν0χεια, ακολουθε,
ως συν0πεια, η τα!τιση των ατ)µων µεταξ! τους, µ0σω του τρτου τ!που τα!τισης, δηλαδ* της τα!τισης που προκ!πτει επειδ* υπ$ρχει κ$τι κοιν). Η κοιν*
τα!τιση των ατ)µων µε τον αρχηγ) * την Ιδ0α επιφ0ρει και την τα!τιση µεταξ! τους, που πλ0ον συγκροτο!ν µια οµ$δα 0χοντας αποκτ*σει µια κοιν* οµαδικ* ταυτ)τητα. Αυτ)ς ο τρ)πος τα!τισης 0χει ως συν0πεια 0να βασικ) στοιχεο, * καλ!τερα απατηση των οµ$δων, που εναι η ισ)τητα.
Η ισ)τητα, * το ατηµα για ισ)τητα, των µελ1ν της οµ$δας εναι 0να σηµαντικ) στοιχεο που τις χαρακτηρζει –ετε πραγµατικ$ ετε φαινοµενικ$. Ο
Moscovici το θεωρε 0να κοµµ$τι της διας τους της φ!σης (Moscovici 1985: 42).
Η ισ)τητα των ατ)µων µ0σα στην οµ$δα στηρζεται στους διους τους λιµπιντικο!ς δεσµο!ς που την 0χουν δηµιουργ*σει. Τα $τοµα που απαρτζουν µια
οµ$δα 0χουν συνενωθε λ)γω της αγ$πης για τον αρχηγ) (κοιν) ιδε1δες) που
τους ‘αγαπ$’ )λους εξσου και δεν ευνοε καν0ναν. Η β$ση και εξ*γηση αυτο!
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βρσκεται επσης στην οικογ0νεια. 7λοι οι $νθρωποι θ0λουν να τους αγαπο!ν,
ιδιαιτ0ρως τα παιδι$ που, εξαιτας του ναρκισσισµο! τους, θ0λουν να συγκεντρ1νουν )λη την αγ$πη. 7ταν, για παρ$δειγµα, υπ$ρξει 0νας ‘αντζηλος’
–αδελφ)ς * αδελφ*– νι1θουν ζ*λια και εχθρ)τητα απ0ναντι στο νεοφερµ0νο
που τους στερε την αποκλειστικ* αγ$πη των γονι1ν και του ευρ!τερου οικογενειακο! περιβ$λλοντος. Ωστ)σο, η –αµοιβαα– εχθρ)τητα που νι1θουν τα
αδ0λφια δεν επιτρ0πεται να εκδηλωθε και, $ρα, πρ0πει να εκτονωθε µε κ$ποιο τρ)πο 1στε να µη γνει επιζ*µια για το εγ1 τους. Qτσι, η εχθρ)τητα υποχωρε και δνει τη θ0ση της σε µια ‘συµµαχα’ και, αργ)τερα, στην τα!τιση. Αυτ* η τα!τιση συνοδε!εται π$ντα απ) την απατηση σης αγ$πης, στη β$ση της
οποας πραγµατοποιεται $λλωστε.
Η τα!τιση, ουσιαστικ$, αποτελε και σε αυτ* την περπτωση µια λ!ση απ0ναντι στο πρ)βληµα που δηµιουργε η αµφιταλ$ντευση των συναισθηµ$των:
απ) τη µα, η ζ*λια απ0ναντι στον ανταγωνιστ* που θα τους στερ*σει το ‘µονοπ1λιο της αγ$πης’, απ) την $λλη η αγ$πη προς το νεοφερµ0νο µ0λος της οικογ0νειας. 7ταν τα παιδι$ συνειδητοποιο!ν )τι οι γονες αγαπο!ν τον αδελφ)
* την αδελφ* τους θ0λουν να του/της µοι$σουν, 1στε να διεκδικ*σουν ση αγ$πη. ∆ε µπορο!ν να συνειδητοποι*σουν )τι οι γονες τους θα τους αγαπο!ν ο!τως * $λλως, αλλ$ πιστε!ουν )τι η αγ$πη αυτ* οφελεται σε κ$ποια χαρακτηριστικ$ που µπορε να 0χει. Qτσι, η τα!τιση προκ!πτει µ0σα απ) την προσπ$θει$ τους να µοι$σουν στα αδ0λφια τους για να εξασφαλσουν ‘ση’ αγ$πη.
Ταυτ)χρονα παρατηρεται )τι ο αδελφ)ς/αδελφ* που απολαµβ$νει της ε!νοιας των γονι1ν γνεται αντικεµενο εχθρ)τητας.
Με παρ)µοιο τρ)πο η απατηση της οµ$δας για ισ)τητα 0χει τις ρζες της σε
αυτ) που αρχικ$ *ταν ζ*λια. ‘Αν εγ1 δεν µπορ1 να ευνοηθ1, κανες δεν πρ0πει να ευνοεται’: αυτ* θεωρε ο Freud )τι εναι η πηγ* της δικαιοσ!νης και της
σης µεταχερισης )λων (Freud 1921: 151-152). Η απατηση για ισ)τητα, ωστ)σο, δεν αφορ$ στην ηγεσα/ηγ0τη της οµ$δας, αλλ$ µ)νο στα µ0λη της. Ο αρχηγ)ς εναι ο ενοποιητικ)ς δεσµ)ς, το $τοµο που συνεν1νει την οµ$δα µ0σω
της αγ$πης του και προκαλε και την τα!τισ* τους µαζ του. Στις κοινοβουλευτικ0ς δηµοκρατες, που δεν υπ$ρχει 0ντονο το στοιχεο της τα!τισης µε 0ναν
αρχηγ) αλλ$ µε την ‘πατρδα’, το ατηµα της ισ)τητας εµφανζεται σε σχ0ση µε
τους θεσµο!ς και τις διαδικασες του κρ$τους. Να σηµειωθε )τι αυτ0ς οι παρατηρ*σεις αναφ0ρονται στα $τοµα που εναι µ0λη της οµ$δας. Τα µη-µ0λη δε
δικαιο!νται –εξ ορισµο! * στην πρ$ξη– ση µεταχεριση εν1, επιπλ0ον, γνονται οι αποδ0κτες της επιθετικ)τητας που ‘εγκλωβζεται’ µ0σα στο κ$θε $τοµο,
καθ1ς δεν µπορε να την εξωτερικε!σει στην οµ$δα του. Στις σ!γχρονες κοινωνες, η δια η !παρξη του αιτ*µατος για σεβασµ) των δικαιωµ$των των ξ0νων και µεταναστ1ν και της σης µεταχερισ*ς τους υποδηλ1νει )τι αυτ) εναι
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ακ)µη 0να ζητο!µενο και η εφαρµογ* του δεν 0χει καταστε δυνατ*. Ο Freud
αναφ0ρεται στο παρ$δειγµα της θρησκεας. Οι θρησκεες, αναφ0ρει, εναι θρησκεες αγ$πης µνο για τα µ0λη τους, εν1 µπορο!ν να εναι ιδιατερα σκληρ0ς
µε )σους δεν αν*κουν σε αυτ0ς. Η ισχυροποηση των οµαδικ1ν δεσµ1ν µει1νει την ανεκτικ)τητα στους απ’ 0ξω, )πως 0χουν δεξει και οι θρησκευτικο π)λεµοι. Με αυτ* την 0ννοια, οι $θεοι, για παρ$δειγµα, εναι απ) ψυχολογικ*
$ποψη σε πολ! καλ!τερη θ0ση σε σχ0ση µε τη σκληρ)τητα και εχθρ)τητα που
θα αντιµετωπσουν σε σχ0ση µε τους πιστο!ς µιας $λλης θρησκεας (Freud
1921: 128). Το παρ$δειγµα αυτ) εναι ιδιατερα χαρακτηριστικ) ακριβ1ς επειδ* οι θρησκεες θεωρεται )τι πρεσβε!ουν τη µη ανταποδοτικ* αγ$πη.
7πως αναφ0ρθηκε, στις σ!γχρονες κοινωνες (της ∆!σης ειδικ)τερα) υπ$ρχει το ατηµα για ισ)τητα, ανοχ*, σεβασµ) και πολιτικ$ δικαι1µατα, που πρ0πει βεβαως να ισχ!ουν για )λους αλλι1ς εναι $τοπο. Στην πρ$ξη, το ατηµα
αφορ$ κυρως στα µ0λη µιας συγκεκριµ0νης κοινωνας και, εν1 επεκτενεται
θεωρητικ$ και στους ξ0νους, δεν εφαρµ)ζεται ολοκληρωτικ$ και σε αυτο!ς (η
µη εφαρµογ* τεκµηρι1νεται τ)σο εµπειρικ$ )σο και απ) την δια την !παρξη
συζ*τησης για τα δικαι1µατα των ξ0νων και µεταναστ1ν). Οι ξ0νοι εναι ‘διαφορετικο’ και, συνεπ1ς, η παρουσα τους εναι απειλητικ* για τη συνοχ* της
ταυτ)τητας εν)ς 0θνους, η οποα δοµεται π$νω στην (εκλαµβαν)µενη) οµοι)τητα των µελ1ν του. Αν οι µειον)τητες * οι ξ0νοι αξι1σουν ση αγ$πη (που σηµανει ση µεταχεριση χωρς διακρσεις) εν)σω εναι διαφορετικο, τ)τε το
0θνος θεωρεται )τι απειλεται µε δι$λυση, τουλ$χιστον απ) ορισµ0να µ0λη του
που αντιλαµβ$νονται )τι ορισµ0νοι ‘παρεσακτοι’ εισχωρο!ν στην οικογ0νει$
τους (0θνος-‘µητ0ρα πατρδα’) και τη διαβρ1νουν. Uλλωστε, δεν πρ0πει να
υποτιµ$ται η σηµασα του γεγον)τος )τι οι ‘ξ0νοι’ εκλαµβ$νονται ως διαφορετικο εξ ορισµο!, χωρς να τθεται το ερ1τηµα αν εναι πραγµατικ$ τ)σο διαφορετικο )σο εµφανζονται. Αυτ) οφελεται στο )τι, αν ετθετο αυτ) το ερ1τηµα θα 0πρεπε πραγµατικ$ κανες ετε να αποδεχτε )τι οι ‘ξ0νοι’ δεν εναι
και τ)σο διαφορετικο, ετε )τι οι ‘οµοεθνες’ δεν εναι και τ)σο )µοιοι σε τελευταα αν$λυση. Τ0τοιες παραδοχ0ς, )µως, ενδ0χεται να 0χουν συν0πειες στην
δια τη συνοχ* και ταυτ)τητα του 0θνους.
Π1ς )µως εξηγο!νται οι ανισ)τητες και η !παρξη ιεραρχι1ν στο εσωτερικ)
των οµ$δων; Με ποιο τρ)πο δικαιολογο!νται και γνονται ανεκτ0ς οι διαφορ0ς
των κοινωνικ1ν τ$ξεων εντ)ς των κοινωνι1ν, εν1 οι οµ$δες απαιτο!ν ισ)τητα;
7πως θα υποστηριχτε παρακ$τω, η ασθηση του αν*κειν σε 0να 0θνος λειτουργε σε µεγ$λο βαθµ) ως αντιστ$θµισµα, γιατ ικανοποιε το ασθηµα του
ναρκισσισµο!, που επσης χαρακτηρζει τις οµ$δες. Η επ)µενη εν)τητα, σχετικ$ µε το ναρκισσισµ), θα διαφωτσει αυτ$ τα ζητ*µατα.
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Η

ασυνεδητη συγκρ)τηση των οµ$δων µ0σω της τα!τισης 0χει και µια βαθ!τερη ναρκισσιστικ* δι$σταση. Στο βαθµ) που τα $τοµα δεν αντ0χουν
στην ιδ0α )τι κ$ποιος $λλος µπορε να ευνοεται, το ατηµα για ισ)τητα εναι
0νας συµβιβασµ)ς του ναρκισσιστικο! εγ1 που επιθυµε την απ)λυτη προτεραι)τητα14. Υπ$ρχει )µως ανταποδοτικ)τητα σε αυτ)ν το συµβιβασµ), µε την
0ννοια )τι αναπτ!σσεται στη συν0χεια 0νας οµαδικ)ς ναρκισσισµ)ς που εκφρ$ζεται συλλογικ$ µ0σα απ) την εικ)να της οµ$δας. 7πως αναφ0ρουν οι
Ulman και Abse, «η συνειδητ* και ασυνεδητη εικ)να που 0χει η οµ$δα για τον
εαυτ) της συχν$ συνεν1νεται σε µια επιδεικτικ* και µεγαλοµαν* ιδ0α» (Ulman
& Abse 1983: 645). Τα $τοµα συγκροτο!ν την οµαδικ* τους ταυτ)τητα εν µ0σω
‘θετικ1ν’ και ‘αρνητικ1ν’ ταυτσεων. Ταυτζονται (θετικ$) µε την εικ)να του
αρχηγο! */και του ιδε1δους προβ$λλοντας π$νω του )λα τα ποιοτικ$ χαρακτηριστικ$ που 0χουν * εσωτερικε!οντας αυτ$ που θα *θελαν να 0χουν και τα
εκφρ$ζει ο αρχηγ)ς. Με αυτ)ν τον τρ)πο ο αρχηγ)ς –* η Ιδ0α– γνεται µια
επ0κταση του εαυτο!: η αγ$πη προς το πρ)σωπ) του εναι 0να εδος αυτ)ερωτισµο!. Ταυτοχρ)νως, αποκηρ!σσεται ο Uλλος, ο ξ0νος και η εικ)να του,
αφο! σε αυτ)ν προβ$λλονται )λα τα αρνητικ$ και ανεπιθ!µητα χαρακτηριστικ$ της διας της οµ$δας. Με αυτ* την αρνητικ* τα!τιση, µ0σω εν)ς αρνητικο!
ιδε1δους * ατ)µου, επιτυγχ$νεται και π$λι η συνοχ* της οµ$δας καθ1ς και το
µσος εναι ενοποιητικ) (Freud 1921: 129). Η εικ)να του Uλλου συντηρε και
ενδυναµ1νει την εικ)να της οµ$δας και την ταυτ)τητ$ της, αφο! γνεται ο
αποδ0κτης αρνητικ1ν εικ)νων και συναισθηµ$των που διαφορετικ$ θα διοχετε!ονταν στην δια την οµ$δα απειλ1ντας την µε δι$λυση.
Στο ναρκισσισµ) το $τοµο επιθυµε να κρατ*σει τη λµπιντο στον εαυτ)
του, και η τα!τιση εναι λοιπ)ν 0νας τρ)πος για να το επιτ!χει. Επεκτενοντας
την τ$ση αυτ* στην οµ$δα, «η 0κσταση στο υποκεµενο του εγ1 και του σ1µατ)ς του αναπτ!σσεται σε αποκλειστικ* αγ$πη σε 0να ευρ!τερο εππεδο, )πως
αυτ* των κατοκων µιας π)λης για τον τ)πο τους, … των πολιτ1ν για το 0θνος
τους…» (Moscovici 1985: 247). Η συµπ$θεια για $τοµα του 0θνους µας, για
τους συµ-πατρι1τες, 0χει 0να ναρκισσιστικ) περιεχ)µενο στο βαθµ) που προ0ρχεται απ) την τα!τιση µαζ τους και την αγ$πη για την πατρδα –δηλαδ* για
κ$τι που εναι δικ) µας. Και, )πως υποστηρζει ο Moscovici, «ο συνδυασµ)ς

14. Αυτ) ισχ!ει µ)νο )σον αφορ$ στη διαδικασα της τα!τισης και τη συγκρ)τηση της οµ$δας.
Γιατ, β0βαια, η ισ)τητα εναι και 0να πολιτικ) διακ!βευµα, 0να ιδε1δες που πηγ$ζει απ) την ηθικ*, τον Ν)µο, και τα πολιτικ$ ιδε1δη. Εδ1 )µως εξετ$ζουµε την ψυχολογικ* συνιστ1σα της, που
αφορ$ στη συγκρ)τηση οµ$δας και τους ασυνεδητους µηχανισµο!ς που λειτουργο!ν εντ)ς της.
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συµπ$θειας για ‘εµ$ς’ και αντιπ$θειας για ‘αυτο!ς’ 0χει ως φυσικ) συνεπακ)λουθο την ασθηση )τι ‘εµες’ εµαστε αν1τεροι» (Moscovici 1985: 247). Ο ναρκισσισµ)ς αναζητε ικανοποηση σε συλλογικ) εππεδο και εκφρ$ζεται πλ0ον
ως ανωτερ)τητα της οµ$δας, * τουλ$χιστον ως 0νας θετικ)ς προσδιορισµ)ς της.
Το επιχερηµα του Freud σχετικ$ µε τις πολιτισµικ0ς οµ$δες ειδικ)τερα εναι )τι π$ντα αγωνζονται για 0να ιδε1δες * ισχυρζονται )τι υπηρετο!ν µια
αν1τερη ιδ0α * σκοπ). Αυτ$ τα ιδε1δη και οι σκοπο προσφ0ρουν στα $τοµα
ναρκισσιστικ* ικανοποηση που εκφρ$ζεται ως υπερηφ$νεια γι’ αυτ$ που
0χουν επιτευχθε. Η ικανοποηση αυτ* µεγαλ1νει µ0σω της σ!γκρισης µε $λλες
πολιτισµικ0ς οµ$δες και µε τα δικ$ τους επιτε!γµατα που εναι διαφορετικ$.
7πως αναφ0ρει ο Freud, «στη β$ση αυτ*ς της διαφορετικ)τητας, κ$θε κουλτο!ρα υποστηρζει το δικαωµα να περιφρονε τις υπ)λοιπες. Qτσι, τα πολιτισµικ$ ιδε1δη µετατρ0πονται σε πηγ* εχθρ)τητας αν$µεσα σε διαφορετικ0ς πολιτισµικ0ς οµ$δες, )πως βλ0πουµε ξεκ$θαρα στην περπτωση των εθν1ν»
(Freud 1927: 192). Αυτ* η διαπστωση του Freud αποτυπ1νεται στην εθνικιστικ* ρητορικ*, η οποα 0χει 0ναν κοιν) παρανοµαστ* για )λα τα 0θνη, που εναι
η αναφορ$ στο σπουδαο, * σπουδαι)τερο, πολιτισµ), τα επιτε!γµατ$ του κλπ.
Οι διατυπ1σεις αυτ0ς διευκολ!νονται απ) το κοιν) ναρκισσιστικ) υπερ-εγ1 (*
ιδε1δες του εγ1 σε αυτ*ν την περπτωση) που 0χουν εσωτερικε!σει τα $τοµα
της οµ$δας (Freud 1914: 88).
Η επιστηµονικ* οµ$δα GAP των ΗΠΑ (Group for Advancement of Psychiatry) διεξ*γαγε µια 0ρευνα την περοδο 1972-1977 σχετικ$ µε τις βαθ!τερες
ψυχολογικ0ς αιτες της Aραβο-Ισραηλιν*ς δι0νεξης στη Μ0ση Ανατολ*. Η 0κθεση της οµ$δας αν0φερε, µεταξ! $λλων, τα εξ*ς:
Η γη µας, το θνος, η χρα και το κρ τος εναι κοµµ τια της επκτασης του εαυτο µας. Η βλ βη σε αυτ βινεται ως βλ βη στον διο µας τον εαυτ. Η κ θε
πλευρ νιθει και πιστεει τι οι πληγς της προκαλονται απ την λλη πλευρ , αλλ στην πραγµατικτητα εναι επσης βαλτωµνες σε µια διαµ χη µε τις
διες. Ο ναρκισσισµς των οµ δων πλττεται β ναυσα, και η κ θε πλευρ προσπαθε να διορθσει τη δικ της εικνα. … Οι ρζες της διαµ χης [πρπει να
αναζητηθον] στις εσωτερικς διαµ χες της κ θε πλευρ ς, και χι σε εξωτερικς
συνθκες (Falk, 1992: 225)15.

Αυτ) που διαπιστ1νεται εναι )τι τα $τοµα και οι οµ$δες δηµιουργο!ν την
15. Βεβαως, υπ$ρχει µια υπερβολ* σε αυτ*ν τη διαπστωση, στο βαθµ) που θεωρε )τι οι αιτες πρ0πει να αναζητηθο!ν σε εσωτερικ$ και )χι εξωτερικ$ ατια. ∆εν θα πρ0πει να θεωρ*σει
κανες )τι αυτ0ς εναι οι µοναδικες αιτες της συγκεκριµ0νης * και $λλων συγκρο!σεων, αλλ$
πρ)κειται για µια διαπστωση που αφορ$ στα ψυχολογικ$ ατια και επηρε$ζουν τις δυνατ)τητες
επλυσης του προβλ*µατος.
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ψευδασθηση εν)ς ‘µεγαλει1δους εαυτο!’, δηλαδ* µια ψευδασθηση δικαου
και ισχ!ος που αναπτ!σσεται ως $µυνα απ0ναντι στα αισθ*µατα κατωτερ)τητας και αδυναµας. Ο ‘µεγαλει1δης εαυτ)ς’ εµφανζεται στα πρ1τα χρ)νια της
ζω*ς του παιδιο!, )ταν αυτ) κρατ$ και εσωτερικε!ει τα θετικ$ στοιχεα του
εαυτο! του και των $λλων σε µια προσπ$θεια να διατηρ*σει µια ασθηση
αξας και παντοδυναµας (Falk 1992: 224).
7σον αφορ$ στο ζ*τηµα των οµ$δων και της παρατηρο!µενης ανισ)τητας
στο εσωτερικ) τους, και ειδικ)τερα στις κοινωνικ0ς ανισ)τητες που διατηρο!νται ταυτ)χρονα µε το ατηµα για ισ)τητα, η ψυχαναλυτικ* ερµηνεα εναι )τι
η ναρκισσιστικ* ικανοποηση εναι µια δ!ναµη τ)σο ισχυρ* που µπορε να
υπερκερ$σει επιτυχ1ς και για µεγ$λα χρονικ$ διαστ*µατα την εχθρ)τητα στο
εσωτερικ) µιας κοινωνας. «Αυτ* την ικανοποηση νι1θουν )χι µ)νο οι ευνοο!µενες τ$ξεις, που απολαµβ$νουν και τα πλεονεκτ*µατα της κουλτο!ρας
αυτ*ς, αλλ$ και οι καταπιεζ)µενες, καθ1ς το δικαωµα να περιφρονε κανες
τους ανθρ1πους 0ξω απ) αυτ*ν αποζηµι1νει για τις αδικες που υφστανται
στο εσωτερικ) της» (Freud 1927: 192). Επιπλ0ον, σε συγκεκριµ0νες περιπτ1σεις, οι καταπιεζ)µενες οµ$δες µπορε να εναι σε µεγ$λο βαθµ) αφοσιωµ0νες
στην ηγεσα, ακ)µη και αν εναι καταπιεστικ*, και αυτ) να αποτελε µ0ρος των
ιδεωδ1ν τους. Βεβαως, υπ$ρχουν και $λλα στοιχεα που οφελει να γνωρζει
κανες για να εξηγ*σει πλ*ρως 0να φαιν)µενο, )πως εναι η ιστορικ* και πολιτικ* συγκυρα. 7σον αφορ$ π$ντως στην ψυχαναλυτικ* ερµηνεα, αυτ* εστι$ζει στο γεγον)ς )τι η εθνικιστικ* ρητορικ*, που διατυπ1νεται στις περισσ)τερες σ!γχρονες κοινωνες που 0χουν οργανωθε ως ‘0θνη-κρ$τη’, δ!ναται να συσπειρ1νει διαφορετικ0ς και αντικρου)µενες οµ$δες γιατ εκµεταλλε!εται και
χειραγωγε τα συναισθ*µατα και απευθ!νεται στο ασυνεδητο. Με τον τρ)πο
αυτ), οι επιµ0ρους διαφορ0ς συγκαλ!πτονται. Στην πολιτικ*, η ‘εθνικ* εγρ*γορση’ 0χει συχν$ –και επιτυχ1ς– χρησιµοποιηθε ως µ0θοδος αποπροσανατολισµο! των πολιτ1ν απ) κ$ποιο εσωτερικ) πρ)βληµα, )πως επσης 0χει συχν$
κατηγορηθε µια κυβ0ρνηση, κ)µµα κλπ. για προδοσα * εθνικ* µειοδοσα ως
τρ)πος $σκησης επιθετικ*ς αντιπολτευσης.
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Η

δι$κριση αν$µεσα σε ‘εµ$ς’ και τους ‘$λλους’ αλλ$ και η εχθρ)τητα που
απευθ!νεται στους τελευταους 0χει ως αιτα, εκτ)ς απ) τις ναρκισσιστικ0ς ταυτσεις που αναφ0ρθηκαν ως τ1ρα, και τις ορµ0ς της επιθετικ)τητας.
7πως αναφ0ρθηκε στο προηγο!µενο κεφ$λαιο, η επιθετικ)τητα µπορε να
αναζητ*σει δι0ξοδο ετε στο διο το $τοµο ετε 0ξω απ) αυτ). Αυτ* η δε!τερη
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περπτωση µας ενδιαφ0ρει εδ1, που εναι $λλωστε και η πιο συνηθισµ0νη,
αφο! το $τοµο ‘προστατε!εται’ απ) τις ορµ0ς της αυτοσυντ*ρησης. Το κ$θε
$τοµο, υποστηρζει ο Freud, 0χει τ)σο ισχυρ* εν0ργεια επιθετικ)τητας που το
κ$νει να βλ0πει το ‘γετον$’ του ως 0να πιθαν) αντικεµενο εκµετ$λλευσης,
εξευτελισµο!, ξυλοδαρµο! * και θαν$τωσης. Τ)τε, )µως, π1ς εναι δυνατ)ν να
διατηρεται η εν)τητα µιας οµ$δας, εφ)σον τα µ0λη της 0χουν την τ$ση της
επιθετικ)τητας απ0ναντι στον καθ0να, ακ)µα και στα αντικεµενα αγ$πης
τους; Η απ$ντηση που δνει εναι )τι «εναι π$ντα δυνατ) να συνεν1σεις 0ναν
αξιοσηµεωτο αριθµ) ατ)µων µε την αγ$πη, στο βαθµ) που θα υπ$ρχουν $λλοι $νθρωποι για να δεχτο!ν τις εκδηλ1σεις της επιθετικ)τητ$ς τους. Το πλεον0κτηµα που προσφ0ρει µια συγκριτικ$ µικρ* πολιτισµικ* οµ$δα )ταν αφ*νει
διεξ)δους στις ορµ0ς αυτ0ς µε τη µορφ* της εχθρ)τητας απ0ναντι στους ‘απ’
0ξω’ δεν πρ0πει να υποτιµ$ται» (Freud 1930: 305). Αυτ) εξηγε εν µ0ρει και γιατ οι δι$φορες αλλ$ παρ)µοιες (παρ)µοιου τ!που) οµ$δες εκφρ$ζουν τ)ση
επιθετικ)τητα µεταξ! τους και )χι µε $λλες (διαφορετικο! τ!που) οµ$δες
–φραστικ$ * 0µπρακτα.
Η Linda Colley δνει 0να ενδεικτικ) παρ$δειγµα στο βιβλο της Britons,
Forging the Nation (Βρετανο, Σφυρηλατντας το %θνος) )που πραγµατε!εται
τις ιστορικ0ς, κοινωνιολογικ0ς και πολιτικ0ς συνθ*κες συγκρ)τησης της Βρετανας και της βρετανικ*ς ταυτ)τητας. Αναφερ)µενη στα τ0λη του 18ου αι1να,
υποστηρζει )τι οι µαζικο π)λεµοι και το χτσιµο της αυτοκρατορας κατ$ την
περοδο εκενη, )που η Βρετανα *ταν µ)νη εναντον )λων (Αµερικαν1ν, Γ$λλων, Ινδ1ν, Αφρικαν1ν), 0φερε τους Uγγλους, Ουαλο!ς, Σκοτσ0ζους και
Ιρλανδο!ς σε πρωτοφαν* επαφ* µεταξ! τους και τους 0κανε να αντιληφθο!ν
τα κοιν$ τους σηµεα –σε συνδυασµ) µε την αντστοιχη πολιτικ* πρωτοβουλα
φυσικ$. Με παρ)µοιο τρ)πο, αναφ0ρει, «αν οι κ$τοικοι του Ηνωµ0νου Βασιλεου εναι σ*µερα περισσ)τερο συνειδητοποιηµ0νοι ως προς τους εσωτερικο!ς
τους διαχωρισµο!ς, αυτ) εναι αντιστοχως µ0ρος τους τιµ*µατος που πρ0πει
να πληρ1σουν για την ειρ*νη και το τ0λος της παγκ)σµιας ηγεµονας. ∆εν
0χουν πια την δια αναγκαι)τητα να ενωθο!ν εν$ντια σε 0ναν εχθρικ) Uλλο,
εν$ντια στους ‘απ’ 0ξω’» (Colley 1992: 164).
Αυτ) το παρ$δειγµα µας εισ$γει στον Vamic Volkan και το βιβλο του The
Need to Have Enemies and Allies (1988), )που προβανει στην αν$λυση συγκρο!σεων και εθνικ1ν διαφορ1ν απ) τη σκοπι$ της ψυχαν$λυσης και, συγκεκριµ0να, την ‘αν$γκη να 0χεις εχθρο!ς και συµµ$χους’, )πως υποδηλ1νει
και ο ττλος. Το κ!ριο επιχερηµ$ του εναι )τι τ)σο τα $τοµα )σο και οι οµ$δες χρει$ζονται εχθρο!ς για να δηµιουργ*σουν και να διατηρ*σουν µια ασθηση ταυτ)τητας και αυτοελ0γχου, εχθρο!ς που λειτουργο!ν ως ‘εξωτερικο σταθεροποιητ0ς’ (external stabilisers). Αντστοιχα, χρει$ζονται και συµµ$χους, φ[ 75 ]
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λους, για τους διους λ)γους, ως ‘εσωτερικο!ς σταθεροποιητ0ς’ (internal stabilisers). Σε ολ)κληρο το βιβλο του ο Volkan προσπαθε να καταδεξει τις επιπτ1σεις αυτ*ς της αν$γκης για τις σχ0σεις των εθν1ν/εθνοτ*των. Η µ0θοδ)ς
του εναι βαθ!τατα επηρεασµ0νη απ) την Μelanie Klein και τη θεωρα της για
τις σχ0σεις των µικρ1ν παιδι1ν µε τα αντικεµενα.
Στο διο πνε!µα µε τις πρ1τες ταυτσεις που περι0γραψε η Klein και την εµφυσητικ* και µεταθετικ* τα!τιση, ο Volkan υποστηρζει )τι µια απ) τις πρ1τες
προσπ$θειες του εγ1 εστι$ζει στην ενσωµ$τωση και αποµ$κρυνση διαφ)ρων
αντικρου)µενων εικ)νων και συναισθηµ$των, καλ1ν και κακ1ν, του διου του
εαυτο! * εξωτερικ1ν απ) αυτ)ν. Μερικ$ απ) αυτ$, )µως, δεν γνεται να εξαλειφθο!ν και διατηρο!νται στο εγ1 χωρς να 0χουν αφοµοιωθε απ) αυτ), εν1
παραµ0νουν φορτισµ0να µε επιθετικ* εν0ργεια ορµ1ν. Η !παρξ* τους δηµιουργε εσωτερικ* διαµ$χη * και διχασµ), και γι’ αυτ) το λ)γο εναι επιτακτικ* η αν$γκη να διοχετευθο!ν µε κ$ποιο τρ)πο 0ξω απ) το εγ1. Qτσι, το εγ1
εξωτερικε!ει αυτ$ τα µη ενσωµατωµ0να και ανεπιθ!µητα κοµµ$τια του σε ορισµ0νες «διαρκες, κοιν0ς ‘δεξαµεν0ς’ [durable, shared reservoirs], υπ) την καθοδ*γηση της µητ0ρας» (Volkan 1988: 31). Αποκαλε αυτ0ς τις δεξαµεν0ς ‘κατ$λληλους στ)χους για εξωτερκευση’ (suitable targets of externalisation), δηλαδ*
στ)χους (αντικεµενα, $τοµα, οµ$δες) που εναι ιδανικο για να µετατεθο!ν
π$νω τους οι εικ)νες, συναισθ*µατα κλπ. που το εγ1 θ0λει να εξωτερικε!σει.
Αναφερ)µενος ο Volkan στους κατ$λληλους στ)χους για εξωτερκευση ως
‘διαρκες κοιν0ς δεξαµεν0ς’ εναι προφαν0ς )τι αναφ0ρεται στα $τοµα ως µ0λη
εν)ς δεδοµ0νου κοινωνικο! συν)λου και διαµορφωµ0να απ) αυτ)@ αυτ) σηµανει )τι αυτ0ς οι δεξαµεν0ς εναι κοινωνικ$, κυρως, αλλ$ και πολιτικ$ προσδιορισµ0νες. Αρχικ$, τα παιδι$ µαθανουν απ) την οικογ0νεια και το $µεσο περιβ$λλον )τι τους επιτρ0πεται να εξωτερικε!ουν εικ)νες και συναισθ*µατα σε
συγκεκριµ0νους στ)χους, πρακτικ* που επιφ0ρει οµοιοµορφα και προβλεψιµ)τητα )σον αφορ$ στη συγκεκριµ0νη συµπεριφορ$ (Volkan 1988: 32). Αυτ$
τα αντικεµενα, $τοµα κλπ., οι κατ$λληλοι στ)χοι για εξωτερκευση δηλαδ*, εναι χαρακτηρισµ0να κοινωνικ$ και πολιτικ$ µε τ0τοιο τρ)πο που να επιτρ0πει
τη µετ$θεση π$νω τους των διαφ)ρων συναισθηµ$των –αυτ$ εναι ταυτ)χρονα και αντικεµενα συγκεκριµ0νων προκαταλ*ψεων. Με την εξωτερκευση των
καλ1ν εικ)νων και επιθυµι1ν δηµιουργο!νται οι σ!µµαχοι, οι φλοι, και µε την
εξωτερκευση των κακ1ν εικ)νων δηµιουργο!νται οι εχθρο. Τα µ0λη µιας οµ$δας µοιρ$ζονται τους διους στ)χους, οι οποοι τους εν1νουν. Επσης, λ)γω
της τ$σης του ασυνειδ*του να απλοποιε, ο διαχωρισµ)ς αν$µεσα στην οµ$δα
και τους $λλους –αν$µεσα στο καλ) και στο κακ)– µπορε να µετατραπε σε
µια ακραα π)λωση που παρουσι$ζει ‘εµ$ς’ ως το απ)λυτο καλ) και, αντστοιχα, τους $λλους ως την προσωποποηση του κακο!. Τ0τοια παραδεγµατα στη
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δηµ)σια ζω* και στην πολιτικ* εναι εµφαν*: )πως 0χει παρατηρηθε, η 0νταση
των εσωτερικ1ν και διαπροσωπικ1ν συγκρο!σεων συχν$ µεταφ0ρεται στην
απρ)σωπη αρ0να των πολιτικ1ν ιδεολογι1ν (Bromberg 1960: 33).
Η 0ννοια των κατ$λληλων στ)χων εξωτερκευσης 0χει ορισµ0νες σηµαντικ0ς οµοι)τητες µε την 0ννοια του υπερ-εγ1. Η διαµ)ρφωσ* τους αρχζει απ)
τη βρεφικ* και νηπιακ* ηλικα και συνεχζεται σε )λη τη δι$ρκεια της ζω*ς, αν
και µε λιγ)τερη 0νταση µετ$ την εφηβεα, και επηρε$ζεται απ) )λους )σοι περιβ$λλουν τη ζω* του ατ)µου (γονες, δ$σκαλοι, παρ0ες, αλλ$ και οι διαµορφωµ0νοι θεσµο, το πολιτικ) σ!στηµα, ο στρατ)ς κλπ.)16. Επσης, η διαδικασα
της τα!τισης εναι κεντρικ* και για τις δ!ο 0ννοιες, εφ)σον διαµορφ1νονται
µ0σω αυτ*ς. Η διαφορ$ τους 0γκειται στο )τι το υπερ-εγ1 εναι πολ! ευρ!τερο
(περιλαµβ$νει τη διαµ)ρφωση ιδεωδ1ν, για παρ$δειγµα) και δεν εξαντλεται
στη διαδικασα εξωτερκευσης και επλυσης των εσωτερικ1ν συγκρο!σεων
που αντιµετωπζουν τα $τοµα. Π$ντως, επισηµανει ο Volkan, η εθνικ)τητα εναι 0να στοιχεο που καθορζει σε µεγ$λο βαθµ) τις ‘δεξαµεν0ς’ εξωτερκευσης
γιατ, καθ1ς τα $τοµα µεγαλ1νουν εντ)ς µιας πολιτισµικ*ς οµ$δας, τα στοιχεα της αποκρυσταλλ1νονται στην εθνικ* ταυτ)τητα που αποκτ$ κανες17:
«µ0σω της τα!τισης µε τα $λλα µ0λη της οµ$δας… ταυτζεται κανες και µε την
επ0νδυσ* τους στη θρησκεα, εθνικ)τητα κλπ.» (Volkan 1988: 49).
Εναι σηµαντικ) να παρατηρ*σουµε τα εξ*ς. Πρ1τον, πολλαπλ0ς και τυχ)ν
αντικρου)µενες ταυτ)τητες εναι δυνατ)ν να δηµιουργ*σουν εσωτερικ* 0νταση και, σως, κρση ταυτ)τητας. Αυτ) συµβανει γιατ η τα!τιση συνεπ$γεται
συναισθηµατικ* επ0νδυση, η οποα θγεται )ταν βρεθε σε εσωτερικ* αντιπαρ$θεση µε µια αντστοιχη $λλη επ0νδυση. Η µ)νη, σως, ταυτ)τητα που ξεφε!γει απ) αυτ)ν τον καν)να εναι η εθνικ*, γιατ δεν αντιπαρατθεται σε καµα
$λλη ταυτ)τητα, )πως θα δο!µε στο επ)µενο κεφ$λαιο. ∆ε!τερον, δεν πρ0πει
να υποτιµ$ται η επιρρο* των ερωτικ1ν σχ0σεων που συν$πτουν τα $τοµα απ)
την εφηβεα και µετ$. Αυτ0ς εναι αρκετ$ ισχυρ0ς 1στε να αλλ$ξουν ορισµ0νες
πεποιθ*σεις και προκαταλ*ψεις των ν0ων ατ)µων. Παρ)λο που οι οµαδικ0ς
ταυτσεις εναι ιδιατερα ισχυρ0ς, υποστηρζει ο Volkan, οι διαπροσωπικ0ς σχ0σεις επηρε$ζουν σε µεγαλ!τερο βαθµ) κατ$ την εφηβεα. Η γνωριµα µε 0να
σ!ντροφο (* και φλο) σε αυτ* την ηλικα µπορε να αλλ$ξει την τα!τιση κ$ποιου µε τα συγκεκριµ0να στοιχεα των κατ$λληλων στ)χων για εξωτερκευση
που αφορο!ν σε συγκεκριµ0να εθνικ$ χαρακτηριστικ$.
16. Αναφορικ$ µε τους γονες δεν πρ0πει να παραβλ0πεται το γεγον)ς )τι εναι και οι διοι
φορες του ευρ!τερου κοινωνικο! και πολιτικο! πλαισου, το οποο µεταδδουν στα παιδι$ µε τις
πρ1τες ταυτσεις, που ισοδυναµο!ν 0τσι και µε τις πρ1τες µορφ0ς κοινωνικοποησης.
17. Φυσικ$, υπ$ρχουν και $λλοι λ)γοι, που θα εξηγ*σουµε στο επ)µενο κεφ$λαιο.
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Εναι σηµαντικ* σε αυτ* τη συζ*τηση η συνεισφορ$ του Καστορι$δη, ο
οποος στο $ρθρο του ‘Οι ρζες του µσους’ (1999)18 υποστ*ριξε )τι οι δ!ο εκφρ$σεις του ψυχικο! µσους –το µσος για τον Uλλο και το µσος για τον εαυτ)– 0χουν τις διες ρζες, που εδρ$ζονται στην ανικαν)τητα του ψυχισµο! να
αναγνωρσει οτιδ*ποτε εναι ξ0νο και µη οικεο προς αυτ)ν. Ορισµ0νη εν0ργεια
αυτο! του µσους χαλιναγωγεται µ0σω της κοινωνικοποησης και κατευθ!νεται προς δηµιουργικ0ς διεξ)δους, αλλ$ )χι )λη. Η εναποµ0νουσα εν0ργεια παραµ0νει σε λανθ$νουσα κατ$σταση, δηλαδ* αναµ0νει την κατ$λληλη ευκαιρα
για να εξωτερικευτε. Ο π)λεµος, αναφ0ρει, εναι 0νας θεσµοποιηµ0νος τρ)πος
διοχ0τευσης αυτ*ς της επιθετικ*ς εν0ργειας και, παρ)λο που το µσος δεν εναι
η αιτα του, εναι µια ουσιαστικ* και απαρατητη προϋπ)θεσ* του. 7ταν η δεξαµεν* του µσους δε βρσκει δι0ξοδο στον π)λεµο, εκδηλ1νεται στην πιο συγκαλυµµ0νη της µορφ*, που εναι ο ρατσισµ)ς και η ξενοφοβα. Στο ρατσισµ),
για παρ$δειγµα, ο $λλος παρουσι$ζεται ως 0χων φυσικ$ (βιολογικ$) αναλλοωτα χαρακτηριστικ$ γνωρσµατα, τα οποα αποτελο!ν τους αντικειµενοποιηµ0νους, $ρα και νοµιµοποιηµ0νους, αποδ0κτες της επιθετικ)τητας. Παραµ0νει
)µως η σ!νδεση αυτο! του µσους µε το βαθ!τερο και $γνωστο µσος, το µσος
για τον εαυτ).
Οι καταστροφικ0ς επιθετικ0ς ορµ0ς των ατ)µων, συνεχζει ο Καστορι$δης,
βρσκονται σε συµφωνα µε την αν$γκη κ$θε κοινωνας να ισχυροποιε τους
ν)µους, καν)νες και αξες της, παρουσι$ζοντ$ς τους ταυτ)χρονα ως τους καλ!τερους, ως αυτο!ς που υπηρετο!ν µια ασθηση αλ*θειας και δικαου ολ)κληρης της οµ$δας, σε αντθεση µε οτιδ*ποτε 0ξω απ) αυτ). 7ταν διαµορφ1νουν τα $τοµα την κοινωνικ* τους ταυτ)τητα εκλαµβ$νουν την κοινωνικ*
οµ$δα και τις αξες της ως δικ0ς τους, και οτιδ*ποτε ξ0νο προς αυτ*ν ως $σχηµο και ασ!µβατο. Qτσι, η οποιαδ*ποτε απειλ* εν$ντια στις –θεσµοποιηµ0νες–
οµ$δες στις οποες αν*κουν αντιµετωπζεται ως ισ$ξια * και πιο σοβαρ* απ)
µια απειλ* κατ$ της ζω*ς τους. Ο λ)γος εναι )τι πρ)κειται για µια απειλ* κατ$ της διας τους της ταυτ)τητας. Ο Καστορι$δης αναφ0ρει ως παρ$δειγµα το
γεγον)ς )τι στις σ!γχρονες καπιταλιστικ0ς κοινωνες η κατ$ρρευση των παραδοσιακ1ν κοινοτικ1ν αξι1ν, που *ταν µια υποστ*ριξη για τα $τοµα, 0χει συντελ0σει στη συσπερωση των ατ)µων γ!ρω απ) τη θρησκεα, το 0θνος * τη φυλ* σε µια αναζ*τηση ταυτ)τητας.

18. Uρθρο που δηµοσιε!τηκε στην Le Monde µετ$ το θ$νατ) του και επαναδηµοσιε!τηκε µεταφρασµ0νο στην εφηµερδα Το Βµα.
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ε ),τι αφορ$ τις σχ0σεις των οµ$δων µε )σους εναι 0ξω απ) αυτ0ς, συχν$
αναφ0ρεται )τι οι $λλοι γνονται αποδ0κτες διακρσεων * και επιθετικ)τητας γιατ εναι διαφορετικο. Η πραγµατικ* και βαθ!τερη αιτα )µως εναι
)τι δεν αποτελο!ν µ0ρος της οµ$δας, και η παρουσα τους µπορε να εκληφθε
ως απειλητικ* για τη συνοχ* και ταυτ)τητ$ της. Uλλωστε, )πως υποστηρζει
ο Volkan, οι αποδ0κτες τ0τοιων συµπεριφορ1ν δεν εναι και τ)σο διαφορετικο στην πραγµατικ)τητα εν1, απεναντας, εναι σχετικ$ οικεοι στην οµ$δα.
Στις περισσ)τερες περιπτ1σεις, )σο πιο διαφορετικο εναι οι $λλοι τ)σο λιγ)τερη επιθετικ)τητα κατευθ!νεται προς αυτο!ς * τ)σο λιγ)τερο απτ$ εναι
τα στερε)τυπα που τους αφορο!ν@ και αντιστρ)φως, )σο πιο )µοιες εναι οι
οµ$δες τ)σο πιο 0ντονα εκφρ$ζεται η µεταξ! τους αντιπαλ)τητα. Υπ$ρχουν
πολλ$ παραδεγµατα αντιπαλ)τητας που εκδηλ1νεται αν$µεσα σε γειτονικ0ς συνοικες, π)λεις και χ1ρες. Θα µπορο!σαµε να εικ$σουµε )τι )σο µεγαλ!τερη εναι η επαφ* δ!ο οµ$δων, τ)σο περισσ)τερες αιτες µπορε να
προκ!ψουν για να προκληθε µια διαµ$χη. Αυτ* η εικασα, )µως, δεν αναφ0ρεται στη βαθ!τερη ψυχολογικ* αιτα του προβλ*µατος. Η εξ*γηση που δνει ο Volkan εναι )τι «η σ!γκρουση δεν αναφ0ρεται µ)νο στη σχ0ση µας µε
τους εξωτερικο!ς εχθρο!ς αλλ$… στις εσωτερικ0ς µας αναπαραστ$σεις γι’ αυτο!ς» (Volkan 1988: 95). Βασικ) ρ)λο σε αυτ) παζει η διαδικασα της µετ$θεσης.
Υπ$ρχει οµοι)τητα αν$µεσα σε εµ$ς και τον ‘εχθρ)’, υποστηρζει ο Volkan,
γιατ ο εχθρ)ς αποτελε µ0ρος της δεξαµεν*ς των ανεπιθ!µητ1ν µας αναπαραστ$σεων: π$νω σε αυτ)ν προβ$λουµε τις εσωτερικ0ς µας αρνητικ0ς αναπαραστ$σεις που δεν 0χουν αφοµοιωθε και, µ$λιστα, θεωρο!µε θεµιτ) να το
κ$νουµε, αφο! αποτελε µ0ρος της δεξαµεν*ς των στ)χων εξωτερκευσης. Υπ$ρχει µια ασυνεδητη οµοι)τητα που µας συνδ0ει µαζ του, αν και συνειδητ$ βλ0πουµε τερ$στιες διαφορ0ς, οι οποες ενισχ!ουν την ασθηση του εαυτο! και της
οµ$δας. Εκλαµβ νουµε τον εχθρ) ως διαφορετικ), αλλ$ η αντιπ$θεια και η
εχθρ)τητα πηγ$ζει απ) το γεγον)ς )τι συσσωρε!ουµε π$νω του )λη την αρνητικ)τητα που υπ$ρχει µ0σα µας. Επιπλ0ον, αναφ0ρει ο Volkan, στο συνειδητ)
εππεδο 0χουµε αν$γκη την ‘απ)σταση’ απ) τον εχθρ), την !παρξη εν)ς ‘ψυχολογικο! κενο!’@ και αυτ* )µως η ‘απ)σταση’ δηµιουργε µια σ!νδεση, µε
αρνητικ) τρ)πο (αρνητικ* τα!τιση). Η ∆ιαφορ$, λοιπ)ν, αναφ0ρεται σε αυτ)
το πλασιο ως δικαιολογα, ως $λλοθι για την εχθρ)τητα. Σχετικ* εναι και η
0ννοια της ‘εχθρικ*ς συµπ$θειας’ (hostile sympathy) που χρησιµοποησε ο
Charles Cooley το 1902 για να αναφερθε στο γεγον)ς )τι δεν εναι δυνατ)ν να
νι1σει 0να $τοµο * οµ$δα εχθρ)τητα απ0ναντι σε κ$ποιον που εναι τελεως
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