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ΠΡόΛόΓόσ

ΌΠωΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟυΝ ο Laplanche και ο Pontalis, η απουσία μίας συνε-
κτικής θεωρίας της μετουσίωσης παραμένει ένα από τα σημαντικά κενά 

της ψυχαναλυτικής σκέψης. Ό,τι δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε να ολοκληρώσει  
ο Freud, επιχειρεί να κάνει ο φίλτατος Χάρης Μωρίκης αναλύοντας το ποιητικό 
έργο του Καβάφη, με στόχο την κατανόηση του φαινομένου της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας.

Ο Καβάφης ο ίδιος κατέταξε τα ποιήματά του σε «φιλοσοφικά», «ιστο-
ρικά» και «ερωτικά». Τα «φιλοσοφικά», μεταξύ των οποίων τα πιο δημοφιλή 
(Ιθάκη, Περιμένοντας τους βαρβάρους, Τα τείχη), όπως άλλωστε και πολλά από 
τα «ιστορικά», χαρακτηρίζονται από μία λεπτή ειρωνεία, που δεν υπάρχει στα 
«ερωτικά». Τα «ιστορικά», όπως και πολλά από τα «ερωτικά», αναφέρονται 
στην ελληνιστική και βυζαντινή εποχή. Κατά το τέλος της ζωής του ο Καβάφης 
έλεγε: «Πολλοί ποιητές είναι μόνο ποιητές, αλλά εγώ είμαι ένας ποιητής ιστο-
ρικός», τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη θέση που καταλάμβανε στην ποιητική 
δημιουργία του η «ιστορία», τη σημασία της οποίας εντάσσει η παρούσα μελέτη 
στη δική της ιδιαίτερη θεώρηση.

Η μετουσίωση είναι η μετατροπή της σεξουαλικής ενόρμησης σε έργο κοι-
νωνικής σημασίας. Κατά τον Freud υπάρχουν δύο μετουσιώσεις: η καλλιτεχνική 
και η επιστημονική. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και τη θρησκεία, αλλά αυτό 
δεν το κάνει ούτε ο Freud ούτε ο Μωρίκης. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ένα έργο 
τέχνης, όπως τα ποιήματα του Καβάφη, μπορεί να είναι ο φορέας του σεξου-
αλικά προσδιοριζόμενου ενορμητικού υλικού και να διακινείται από τον αρχικό 
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χαρακτήρα της ενόρμησης, διατηρώντας την αρχική της σεξουαλική ποιότητα 
αναγνωρίσιμη έως τέλους, παρά τη μετατροπή που έχει υποστεί. 

Αλλά για την επίτευξη της αποσεξουαλικοποίησης, πάντα κατά τον συγ-
γραφέα, η μετουσίωση απαιτεί την ύπαρξη της «κατασκευής», έτσι όπως την 
προσδιόρισε ο Freud, ως μία διαδικασία αποκαταστάσεως των κενών και ασα-
φειών του παρελθόντος, προκειμένου να ερμηνεύσει ψυχικές καταστάσεις που οι 
ελεύθεροι συνειρμοί του αναλυόμενου δεν μπορούν να συνδέσουν με το παρελθόν 
του. Όπως επισημαίνει ο Μωρίκης, η ποίηση του Καβάφη είναι ποίηση «ανά-
πλασης» και «αναδρομής», αναφέρεται στο παρελθόν, ένα παρελθόν στο οποίο 
χρειάζεται να επανέλθει ο ποιητής, να το ξαναφτιάξει, να το αποκαταστήσει, να 
το καταστήσει κατανοητό. Κατά τη θεώρηση αυτήν της καλλιτεχνικής δημιουρ-
γίας καταλυτικός είναι ο ρόλος της μνήμης, η οποία συμμετέχει λειτουργώντας 
με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ως ένα σύνολο διεργασιών που διασώζει το δυναμικό της 
σεξουαλικής ενόρμησης, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να μετατραπεί σε έργο τέχνης. 

Κεντρικός άξονας για την κατανόηση της μετουσίωσης στο έργο του Καβάφη 
αλλά και στην τέχνη γενικότερα, είναι –και πάλι κατά τον Μωρίκη– ο ναρκισσι-
σμός, όχι με την έννοια της παθολογίας, αλλά ως εξελικτική διαδικασία με την 
κοχουτιανή ή την πλατωνική σημασία, ως η αναζήτηση του ιδεώδους εαυτού, 
της ευδαιμονικής πλησμονής και ομορφιάς. 

Ο Καβάφης, όπως και ο Leonardo da Vinci, πάνω στην περίπτωση του 
οποίου στήριξε ο Freud την ιδέα της μετουσίωσης, ήταν ομοφυλόφιλος, και 
τα ερωτικά ποιήματά του δεν κάνουν καμία προσπάθεια να αποκρύψουν το 
γεγονός. Ο ερωτικός κόσμος των ποιημάτων του είναι τυχαίες συναντήσεις 
και σύντομες σχέσεις. Ο έρωτας σε αυτές είναι σπανίως κάτι περισσότερο από 
σωματικό πάθος· και όταν υπάρχουν τρυφερά συναισθήματα είναι σχεδόν πάντα 
μονόπλευρα. Τα ερωτικά ποιήματά του αναφέρονται στην επιθυμία μάλλον 
παρά στον έρωτα, επιθυμία που υπάρχει ως ανάμνηση παρά ως τωρινό συναί-
σθημα. Το ποίημα αυτό καθαυτό είναι ο φορέας της ερωτικής επιθυμίας και της 
ομορφιάς, που χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν. Η μετουσίωση και η τέχνη, κατά 
τον συγγραφέα, μακράν του να αποτελούν άμυνα ή βραχύβια αυταπάτη, είναι  
η μόνη δυνατότητα διαφυλάξεως των δυνάμεων της ζωής, που η ερωτική επι-
θυμία εκφράζει, ξεπερνώντας την ουσιαστικά. 

Πέτρος Χαρτοκόλλης
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εισαΓΩΓη

ΓΙΑ ΟΣΟυΣ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ από τον πυρετό της ύπαρξης, καθ’ όσον το πυρ 
άσβεστο και εκ των έσω, ελάχιστες οι ατραποί διαφυγής. Αλληλοϋπονομευό-

μενοι οι πόλοι δημιουργικότητας και καταστροφικότητας, από τη βαρυτική έλξη 
των οποίων καθορίζεται η ανθρώπινη ύπαρξη, διεκδικούν τον προσεταιρισμό του 
δυναμικού αυτού του πυρός. Αυτό, αναλόγως του εκάστοτε κατακτητή, σφραγί-
ζεται από τον αντίστοιχο θυρεό και εκτρέπεται αναλόγως, προς την κατεύθυνση 
των συνασπισμένων δυνάμεων θανάτου και καταστροφικότητας, ή ζωής και 
δημιουργικότητας. Στην πρώτη περίπτωση το υποκείμενο, καιόμενη βάτος, 
σε έναν αναρίθμητο κατάλογο εκδοχών, που περιλαμβάνει ως φαινομενολογική 
διάσταση, «προβληματική» εν γένει συμπεριφορά, αν όχι την ίδια την ψυχική 
νόσο, αφήνει πίσω του μόνο τον καπνό της αναλισκόμενής του υπάρξεως. Στη 
δεύτερη περίπτωση, δύο οι κορυφαίες εκβάσεις που υποστασιοποιούνται ως τέχνη 
και ως επιστήμη. 

Για όσους καίγονται από τον πυρετό της ύπαρξης στην πραγματικότητα, 
όμως, υπάρχει μόνον η Τέχνη ως βιώσιμη και βιωτέα εκδοχή. Οτιδήποτε άλλο 
αποτελεί αλυσιτελή παραμυθία, βραχύβια αναλγητική προσπάθεια, ένα φάντασμα 
ζωής. Οι δημιουργοί αυτοί, υποκείμενα ένθεα, υφίστανται μόνον διά της Τέχνης, 
που συνιστά γι’ αυτούς την υποστασιοποιό συνιστώσα. Η φυσική, κοινωνική ή 
ιστορική τους διάσταση παραμένει αδιάφορη, αμελητέα, μπροστά στη νίκη που 
κατάγουν διά του έργου τους επί του χρόνου. Ξεδιψάνε φλεγόμενοι διαρκώς, 
και αρδεύουν επίσης με τα προϊόντα της Τέχνης τους όσους συναριθμούνται 
στη χορεία των μη όμαιμων αδερφών, εκτός του στενώς εννοούμενου κύκλου 
τους, των δημιουργών. Αυτοί οι τελευταίοι, οι αποδέκτες του έργου Τέχνης, 



αναγνωρίζονται μεταξύ τους από ένα εκάστοτε συγκεκριμένο στίγμα επί του 
συναισθηματικού καννάβου, από την ειδική εκείνη συστάδα ψυχικών αποκρίσεων, 
που είναι το ίδιον της επαφής με τα έργα Τέχνης. 

Η επαφή αυτή είναι για κάποιους ανθρώπους καταλυτική: μεταμορφώνει 
εσαεί την αντίληψή τους για την ύπαρξη, τόσο την εξωτερική όσο και την 
εσωτερική πραγματικότητα. Διότι η Τέχνη απέχει πολύ από το να αποτελεί 
μία προσπάθεια «μίμησης» της φύσης, της πραγματικότητας, όπως πίστευαν 
κορυφαίοι διανοητές και δημιουργοί, έως την Αναγέννηση, ή μία βραχύβια 
«αυταπάτη». Συνιστά, αντιθέτως, μία διαρκή επανανακάλυψη της πραγματικό-
τητας, μία σταθερή επαναδημιουργία της. Ο κόσμος δεν είναι πλέον ο ίδιος όταν 
έχει μεσολαβήσει η επαφή με τα προϊόντα τέχνης, είτε το γνωρίζει ο αποδέκτης 
τους είτε όχι. 

Η Τέχνη κινείται σε ένα ευρύ φάσμα ανά τους αιώνες, όχημα πολλαπλών 
αναπαραστάσεων, φορέας περίπλοκων και ευρύτατων λειτουργιών. Έτσι, μπο-
ρεί να αποτελεί, σε πολιτισμικές φάσεις σαν τη σημερινή, κυρίως ένα παιχνίδι 
του μυαλού, όχημα προπαγάνδας, ερεθισμό των νεύρων για τους κατοίκους της 
κοσμοπόλεως, διαρκώς σε αναζήτηση τόσο των ζωογόνων διεγέρσεων όσο και 
της πραΰνουσας λήθης. Η Τέχνη όμως μπορεί επίσης να είναι το ισοδύναμο μιας 
εκστατικής εμπειρίας, προσεταιριζόμενη τότε τα χαρακτηριστικά του μυστικι-
στικού βιώματος.1 Αποτελεί ένα πεδίο συγκλονιστικής δυναμικής και συγκλονί-
ζουσας ερωτηματοθεσίας. Τα αινίγματά της δεν αφορούν τη διανοητική σφαίρα 
μόνον, αλλά διατρέχουν και αφορούν σύμπασα την ύπαρξη του υποκειμένου.

Αυτό το τελευταίο αποτελεί από την πλευρά του ένα σημείο τομής: το υπο-
κείμενο είναι ταυτοχρόνως τόσο αυτό που ερωτά όσο και το αντικείμενο της 
διερωτήσεως, και η ίδια η ερωτηματοθεσία το συγκροτεί ως υποκείμενο.2 Την 
ταυτότητά του προσπαθεί να ιχνηλατήσει η φιλοσοφία έκπαλαι, η επιστήμη από 
την πλευρά της επίσης. Η Ψυχανάλυση, πέραν της κλινικής ή θεραπευτικής, 
σε μία της άλλη διάσταση, αίρεται, μέσω έρευνας, στο ύψος γνωσιοθεωρητικών 
κατασκευών με αύξουσα πυκνότητα που φιλοδοξούν να αποτυπώσουν την εν ροή 
και αινιγματική λειτουργία της ανθρώπινης κατάστασης.

1. P. Hartocollis (1983), Time and timelessness, Madison, Connecticut, International University 
Press, σ. 169-170.
2. Κ. Ακρίβος, (2007), Η περιπέτεια του ερωτήματος στον Αριστοτέλη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2007.
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εΙσΑΓΩΓΗ

Η Τέχνη παραμένει διαρκώς ένα φαινόμενο προς διερεύνηση, σημαντικό για 
την ψυχαναλυτική σκέψη, λόγω των ενδιάθετων ψυχικών συνδηλώσεών της. 
Διαθέτει δυναμικό και ενδιαφέρον αυτοτελώς, αλλά απασχόλησε και απασχολεί 
επίσης ως οδηγός ακτίνα επειδή είναι δυνάμει προσανατολίζουσα σε περιοχές που 
κατ’ αρχάς δεν είναι προσβάσιμες. Είναι εκείνες όπισθεν της φαινομενολογίας, 
αφορώντας την ψυχική λειτουργία, τις οποίες η ψυχανάλυση έθεσε ως πεδίο 
εκδιπλώσεώς της. Όχι τυχαία ο πατέρας της ψυχανάλυσης, Φρόυντ, θέτει την 
τέχνη ως προνομιούχο χώρο έρευνάς του, της οποίας οι καρποί τροχιοδρομούν 
έκτοτε πολλές από τις αντίστοιχες μελλοντικές προσπάθειες που αφορούν τόσο 
τον χώρο της Τέχνης αμιγώς όσο και της ψυχικής λειτουργίας. Η μετουσίωση 
υπήρξε ένα τέτοιο προϊόν της φροϋδικής σκέψης. 

Άρα είναι μια έννοια που έλκει την καταγωγή της από την ψυχανάλυση, 
εννοούμενη ως θεωρητικό σώμα. Ορίστηκε από τον Φρόυντ ως η μετατροπή 
του σεξουαλικού δυναμικού σε έργο που, σε επίπεδο κοινωνικής αξιολόγησης, 
βρίσκεται υπέρτερα τοποθετημένο σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Αυτό το 
προϊόν μετατροπής ή μετάθεσης είναι πλέον το έργο τέχνης ή επιστήμης. 

Η έννοια αυτή δημιουργήθηκε από τον Φρόυντ στο πλαίσιο της έρευνάς του 
αναφορικά με τη σεξουαλικότητα και τις δυνατές καταλήξεις της. Εφόσον από 
πολύ νωρίς, κατά τη δική του θεώρηση, ο κομβικός παράγων που καθόριζε σε 
μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη κατάσταση, δηλαδή τόσο τη συμπεριφορά όσο και 
την ψυχική συνιστώσα της, ανεδείχθη εκείνος της σεξουαλικότητας, οι πολυποί-
κιλες εκδηλώσεις της αποτέλεσαν για εκείνον το πεδίο μελέτης. 

Εδώ, βέβαια, ήδη ανακύπτουν τα πρώτα ερωτηματικά: Τι σχέση έχει  
η σεξουαλικότητα με την τέχνη ή την επιστήμη, και γιατί εν κατακλείδι τέτοια 
σχέση να υφίσταται; Η σύνδεσή τους δεν είναι διόλου αυτονόητη. Στο σημείο 
αυτό υπεισέρχεται όμως η φροϋδική ιδιοφυΐα, η οποία με το έργο της σφράγισε 
έκτοτε ανεξίτηλα τον τρόπο κατανόησης των ανθρώπινων πραγμάτων. Μία 
βασική συνεισφορά της φροϋδικής σκέψης αποτελεί η έννοια της ενόρμησης. 

Η ενόρμηση είναι μία έννοια κορυφαία στο φροϋδικό θεωρητικό οικοδόμημα, 
που ακροβατεί μεταξύ ψυχικού και σωματικού. Αποτελεί τον ψυχικό εκπρόσωπο 
μίας συνεχούς πηγής ερεθισμού που έχει την πηγή της στο εσωτερικό του σώμα-
τος. Είναι μία ποσότητα σωματικής διέγερσης υποκείμενη να παραγάγει έργο 
σε επίπεδο ψυχικής ζωής. Ο στόχος της κατατείνει στην πτώση της εντάσεως 
μέσω της ικανοποίησης. Όλη αυτή η διαδικασία ενώ είναι σωματικά εκπορευ-
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όμενη, καταγράφεται και αναπαρίσταται ψυχικά.3 Η έννοια της ενόρμησης στο 
φροϋδικό έργο προσεγγίζεται και αναλύεται επί μακρόν με βάση το πρότυπο 
της σεξουαλικότητας. Η ενόρμηση, κατά τον Φρόυντ, ως ώση που κατατείνει 
στην ικανοποίηση, έχει μόνο τέσσερα δυνατά πεπρωμένα – η μετουσίωση είναι 
ένα από αυτά.4 

Η μετουσίωση θεωρήθηκε λοιπόν εξαρχής από τον πατέρα της ψυχανάλυσης 
μία εκτροπή της σεξουαλικής ενόρμησης προς στόχους που δεν έχουν σεξουα-
λική ταυτότητα και οι οποίοι είναι κοινωνικά υψηλοί. Αποτελεί κατ’ εκείνον μία 
αμυντικού χαρακτήρα απάντηση του ψυχισμού έναντι των απαιτήσεων και των 
κινδύνων που επάγεται η σεξουαλικότητα, συνεξετάζοντας και παραλληλίζοντας 
τη δράση της με μηχανισμούς όπως η απώθηση, η αναστολή και οι σχηματισμοί 
εξ αντιδράσεως.5 Η τέχνη και η επιστημονική δημιουργία είναι σύμφωνα με 
αυτήν τη θεώρηση τα πεδία όπου η μετουσίωση είναι «επί το έργον»: δηλαδή 
ως διεργασία απομακρύνει από το σεξουαλικό πεδίο και την άμεση αντίστοιχη 
στόχευση της επιθυμίας, μετασχηματίζοντας την πορεία της ενόρμησης. Έτσι, 
η άμεση εκπλήρωση της σεξουαλικής ενόρμησης μεταστρέφεται σε έργο τέχνης 
ή επιστήμης. 

Τέχνη και επιστήμη –όχι τυχαία– θεωρούνται το καύχημα των επιτευγμάτων 
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η σημασία τους, ειδικά της τέχνης, έκπα-
λαι θεωρείται κορυφαία, προηγούμενη της επιστήμης, η οποία έχει κηλιδωθεί 
ανεξίτηλα από τη σύμμειξή της με τις πλέον καταστροφικές ώσεις που επίσης 
εμφιλοχωρούν στην ψυχική λειτουργία. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να αποτελεί 
αίνιγμα το τι επισυμβαίνει σε ψυχολογικό επίπεδο αναφορικά με τη δημιουργική 
διαδικασία, τι επιτελείται σε ένα επίπεδο δράσεως του ψυχικού οργάνου (που 

3. S. Freud (1905), Trois essaιs sur la théorie de la sexualité, Παρίσι, Folio, 1987, σ. 57.
S. Freud (1915), “Pulsions et destins de pulsions”, στο Oeuvres complètes, XIII, Παρίσι, PUF, 

1988, σ. 167. 
4. S. Freud (1915), ‘‘Pulsions et destins de pulsions’’, ό.π., σ. 171-172.
5. S. Freud (1905), ό.π., σ. 72-73 & 171.

S. Freud (1910), Un souvenir d’ enfance de Léonard de Vinci, Παρίσι, Gallimard, 1990, σ. 83-85.
S. Freud (1915), ό.π., σ. 171
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νοείται ως ένα σύνολο από ψυχικά συστήματα μέσω της διάδρασης των οποίων 
καθορίζεται τόσο η ψυχική ζωή όσο και η συμπεριφορά).

Και εδώ είναι που υπεισέρχεται ένας δεύτερος παράγων, που οδήγησε τον 
πατέρα της ψυχανάλυσης να ασχοληθεί επισταμένως με το πεδίο της τέχνης 
ειδικότερα, ο πρώτος αποτελούμενος από το ότι στα δικά του μάτια συνιστούσε 
ένα πεδίο μετατεθειμένης εκδίπλωσης της σεξουαλικής ενόρμησης. Στην πραγ-
ματικότητα, και σε επίπεδο ιεραρχίας, αυτός ήταν ο πρώτος παράγων, λόγω 
της σημασίας που αντιπροσώπευε η τέχνη σε επίπεδο ψυχικής ζωής, και άρα 
ως δυνατότητα κατανοήσεως αυτής της τελευταίας.

Από πολύ νωρίς ο Φρόυντ βυθίζεται στη μελέτη της τέχνης, θεωρώντας 
την έναν χώρο όπου με τρόπο προνομιούχο, διαυγή, και αισθητικά θελκτικό 
εκφράζονται πολλά από τα μυστικά της ψυχικής ζωής. Προσεγγίζει την τέχνη 
θεωρώντας ότι δίνει απαντήσεις όχι με τον τρόπο της επιστήμης, αλλά εν τούτοις 
πειστικές και αποκαλυπτικές για το τι συμβαίνει σε επίπεδο ψυχικής λειτουργίας. 
Με τον πλέον ρητό τρόπο αναγνωρίζει ότι οι καλλιτέχνες κατέχουν και εκφράζουν 
μία γνώση που η επιστήμη ασθμαίνουσα επιχειρεί να εξορύξει.6 

Η ενασχόλησή του με την τέχνη εμπλουτίζει την κλινική και θεωρητική 
πρακτική του, αλλά και το αντίστροφο. Θεωρώντας την τέχνη ως μία διαρκή 
πηγή τροφοδοσίας για τη σκέψη, εντάσσει τη μελέτη της στο ίδιο οικοδόμημα 
με εκείνο που στεγάζει τις εν εξελίξει γνωσιοθεωρητικές κατακτήσεις του, που 
ο σκελετός του προέρχεται από την κλινική πρακτική. Στη σειρά δοκιμίων του 
1915 υπό τον τίτλο «Μεταψυχολογία» (όρος που αναφέρεται στο εννοιολο-
γικό σύστημα μέσω του οποίου στην ψυχανάλυση κατανοούμε τις αφανείς και 
σύνθετες ψυχικές λειτουργίες), όπου ασχολείται με τη συστηματοποίηση των 
ανακαλύψεών του σχετικά με τη λειτουργία του ψυχικού οργάνου, σκοπεύει να 
εντάξει ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στη μετουσίωση, το οποίο τελικά απορρίπτει. 

Η μετουσίωση δημιουργούσε ήδη τότε τεράστιες δυσκολίες στον πατέρα της 
ψυχανάλυσης και εμφανή αμηχανία, όπως καταδεικνύεται από τη μελέτη των 
μέχρι το σημείο εκείνο αναφορών του. 

Το 1930, στο «Ο πολιτισμός πηγή δυσφορίας» αναφέρεται στην ικανοποί-
ηση που δίνει η μετουσίωση, προσθέτοντας ότι διαθέτει μια ιδιαίτερη ποιότητα 

6. S. Freud (1907), Le délire et les rêves dans la “Gradiva” de W. Jensen, Παρίσι, Gallimard, 1986, 
σ. 243-244.
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που κάποια μέρα θα κατορθώσουμε να χαρακτηρίσουμε από μεταψυχολογική 
σκοπιά.7 Αυτό δεν έχει έκτοτε επιτευχθεί· αποτυχία θεωρητική που συνιστά από 
μόνη της ένα μέτρο των δυσκολιών που αυτή η έννοια εμπεριέχει. Στο σημείο 
αυτό υπεισέρχεται, ως πρόκληση, η θέση της σύγχρονης έρευνας, στην οποία  
η παρούσα επιχειρεί να ενταχθεί. 

Το πολυσύνθετο φαινόμενο της μετουσίωσης, σχεδόν έναν αιώνα μετά την αρχική 
φροϋδική προσέγγιση, επιζητεί ακόμη τη μεταψυχολογική δικαίωσή του όπως 
και την υπαγωγή του σε μια συγκροτημένη ψυχαναλυτική θεωρία. Η μετουσί-
ωση, αποτελώντας ένα οδυνηρό κενό στο φροϋδικό οικοδόμημα, εφελκύει στην 
ίδια σκοτεινή περιοχή το φαινόμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, κοιταγμένο 
από ψυχαναλυτική σκοπιά. Η σημασία όμως ειδικά της τέχνης είναι κεφαλαι-
ώδης τόσο αφεαυτής όσο και ως δυνατότητας για κατανόηση της ανθρώπινης 
υπάρξεως. 

Μια έρευνα λοιπόν που κατατείνει προς μία κατανόηση της ψυχικής λειτουρ-
γίας με ενδιάμεσο την τέχνη οφείλει οντολογικά να εδράζεται στην κατάδειξη, 
έρευνα και ανάλυση της ψυχικής συνιστώσας. Αυτή όμως μόνον επικαιρικά και 
ευκαιριακά συνεξετάζεται από την ψυχαναλυτική γραμματεία, όταν ενασχολείται 
με την τέχνη, θεωρούμενη ως δεδομένη. Δεδομένη θεωρείται η ψυχική διάσταση 
επίσης απ’ όλους όσοι κατά τεκμήριο ασχολούνται και εμπλέκονται στα πεδία 
της τέχνης, αισθητικούς, ιστορικούς, τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Τι ακριβώς 
είναι αυτό που θεωρείται τόσο αυτονόητο και δεδομένο; 

Η σύγχρονη ψυχαναλυτική γραμματεία μόνο ευκαιριακά, αποσπασματικά, συχνά 
σε ένα είδος πολυτελούς «διασκέδασης» από το οικείο πεδίο της, προσέγγισε 
την τέχνη και τις υποκείμενες ψυχικές διαδικασίες, είτε αφορούν τον δημιουργό 
είτε τον αποδέκτη. Θεωρήθηκαν αυτές οι προσεγγίσεις «εκτός των τειχών» 
του άμεσου πεδίου της ευρισκόμενες, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο κυρίως 
εκ των προτέρων απαξιωμένες. Για τους περισσότερους η ψυχανάλυση και  
η ενασχόληση με τα ψυχικά πράγματα αρχίζει και τελειώνει στο πλαίσιο της 
αναλυτικής σχέσεως δύο υποκειμένων, αναλυτή και αναλυόμενου, κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις. Αγνοείται έτσι η τριμερής διάκριση του ίδιου του Φρό-

7. S. Freud (1930), Malaise dans la civilisation, Παρίσι, PUF, 1989, σ. 24-25.
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υντ, σύμφωνα με την οποία η ψυχανάλυση εκτός από μέθοδο θεραπευτική και 
θεωρητικό κλάδο, αποτελεί μέθοδο έρευνας και ανάδειξης ασυνείδητης σημα-
σίας των λόγων,8 η οποία αφορά σε παραγωγές για τις οποίες δεν διαθέτουμε 
ελεύθερους συνειρμούς, δεν εξαντλείται στην παθολογία, αλλά επεκτείνεται σε 
ερωτήματα που θέτουν τομείς όπως η τέχνη και η φιλοσοφία.9 Ειδικότερα  
οι πλέον σύγχρονες ψυχαναλυτικές ερευνητικές ανησυχίες δείχνουν να διαποτίζο-
νται σε μεγάλο βαθμό από μια αγωνία για την κατάδειξη του «επιστημονικού» 
χαρακτήρα της υποστάσεώς τους, παραβλέποντας οτιδήποτε δεν άγει σε έναν 
ορίζοντα συγκλίσεως την ψυχανάλυση με τις θετικές επιστήμες. Έχει σε μεγάλο 
βαθμό παραγνωριστεί η δυναμική της τέχνης ως πλοηγού στην πορεία έρευνας 
και προσπάθειας προσκτήσεως απαντήσεων πάνω στα ψυχικά πράγματα, αν όχι 
η ίδια η τέχνη στον πυρήνα της. 

Από την πλευρά μας δεν μοιραζόμαστε διόλου το πνεύμα αυτό των καιρών, 
ούτως ή άλλως θνησιγενές. Αντιθέτως, κάνουμε δική μας την αρχική προσέγ-
γισή της από τον πατέρα της ψυχανάλυσης. Ο Φρόυντ, πέραν της ιδιοπαγούς 
απόλαυσης που η επαφή με την τέχνη προσφέρει, διελαύνει στον χώρο της ερευ-
νώντας τον με τη σταθερή προσήλωση ότι θα προσεταιριστεί σημεία ενδεικτικά 
που οδηγούν σε αρτιότερη και βαθύτερη κατανόηση της ψυχικής λειτουργίας.  
Η έρευνά μας λοιπόν θέτει αυτόν επίσης ως πρώτο στόχο της, αυτονόητο για 
τον χώρο των επιστημών του ανθρώπου.

8. S. Freud (1922), Psychoanalysis - The libido theory, S.E., XVIII, σ. 235.
9. S. Freud (1919), On the teaching of Psycho-Analysis in Universities, S.E. XVII, σ. 173.



20

«…εκόμισα εισ την τεχνην»

σκόΠόσ τησ εΡΓασιασ

Ο σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση, ανάδειξη, σημασιοδότηση της 
μετουσίωσης. 

Πρόκειται για έννοια που εντάσσεται σε προϋπάρχουσα θεωρία, τη φροϋδική, 
οπότε η έρευνά μας καθορίζεται από αυτό το πυρηνικό στοιχείο καίρια και θα 
είναι, σε πλήρη στοίχιση, θεωρητική, εννοιολογική, ακριβέστερα μεταψυχολο-
γική. 

Το ενδιαφέρον της μετουσίωσης συνίσταται όμως όχι στην εννοιολογική 
περιχαράκωση που επάγεται, αλλά στο είδος των ψυχικών διεργασιών στις 
οποίες ανάγεται.

Για ποιο λόγο εν κατακλείδι να ερευνηθεί η μετουσίωση, και τι ίσως προ-
σφέρει η ιχνηλασία της; Οι παρακάτω αιτίες υφίστανται: 

Κατ’ αρχάς, λόγω της σημασίας της. Δείχνει να αντιστοιχεί σε μία συστάδα ψυχι-
κών λειτουργιών κομβικής σημασίας για το ανθρώπινο υποκείμενο. Αποτελεί μία 
έννοια που επιχειρεί να συναρθρώσει δύο κορυφαίας σημασίας και συνθετότητας 
συνιστώσες, τη σεξουαλική από τη μία, εκείνη της τέχνης και της επιστήμης από 
την άλλη. Η σύνδεση αυτή, διόλου αυτονόητη, αφεαυτήν αποτελεί ένα πεδίο που 
παράγει ερωτήματα, με όχι επαρκείς απαντήσεις προσώρας. Όμως, υφίσταται 
μία υποκείμενη διάσταση: εκ του λόγου ότι η μετουσίωση αποτελεί ένα πεπρω-
μένο της ενόρμησης, και η ενόρμηση εξ ορισμού μία έννοια που αναφέρεται στην 
άρθρωση ψυχικού και σωματικού επιπέδου, αγόμεθα εκ των πραγμάτων σε μία 
περιοχή που απασχολεί την ανθρώπινη σκέψη από την αυγή της, και τη σημερινή 
επιστήμη διαρκώς. Αυτή η τελευταία διάσταση, της αμοιβαίας υποστασιοποιή-
σεως ψυχικού και σωματικού, σταθερή γεννήτρια ερωτηματικών, αποτελεί επίσης 
διαρκή πρόκληση για έρευνα με μηδέποτε περαιωμένες απαντήσεις. 

Ο δεύτερος λόγος απορρέει από τη μη επάρκεια της μετουσιώσεως, ως γνω-
σιοθεωρητικού εργαλείου, στο πλαίσιο του φροϋδικού έργου, που αποτελεί το 
εστιακό σημείο της. Ο πατέρας της ψυχανάλυσης κατέστρεψε την εργασία του 
εκείνη που ίσως προσέδιδε απαρτιωμένη θεωρητική μορφή στην έννοια αυτήν, 
ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετώπισε.10 Οι αναφορές που υπάρχουν στο 

10. ε. Jones (1955), La vie et l’œuvre de S. Freud, ΙΙ, Παρίσι, PUF, 1988, σ. 197-199.
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έργο του, θραυσματικές, ασυνεχείς, ενίοτε αντιφατικές, ουδέποτε κατατείνουν 
σε μία ενοποιημένη, συγκροτημένη μορφή. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν,  
η έρευνα καλείται να συνδράμει στις όποιες απαντήσεις. 

Η τόσο σημαντική αυτή έννοια, λοιπόν, που βρίθει ερωτημάτων και προβλημα-
τισμών άξιων έρευνας, είναι ταυτοχρόνως μία έννοια «προβληματική» όχι μόνον 
λόγω της μη επαρκούς επεξεργασίας της από τον πατέρα της ψυχανάλυσης, αλλά 
για λόγους που δείχνουν να συνδέονται με την ίδια τη φύση των πραγμάτων που 
προσπαθεί να νοηματοδοτήσει. Διότι η μετουσίωση επιτελείται πάντοτε αναφο-
ρικά με την ενόρμηση και το δυναμικό της. Αυτή, με τη σειρά της, αποτελεί μία 
πολυσύνθετη έννοια, που προσδιορίζεται από τέσσερα βασικά σημεία: τον στόχο 
(που είναι η ικανοποίηση, η πτώση της σεξουαλικής εντάσεως), το αντικείμενο 
(διά του οποίου επιτυγχάνεται ο στόχος), την πηγή (ένας σωματικός ερεθισμός) 
και την ώση (το ποσοτικό δεδομένο).11 Ο προβληματικός αυτός χαρακτήρας της 
μετουσιώσεως σε μεταψυχολογικό επίπεδο έχει επισημανθεί με διαύγεια και από 
μόνος του συνιστά έναν λόγο ενασχολήσεως:

«στη μετουσίωση… δεν πρόκειται απλώς για υποκατάσταση ενός στόχου από 
έναν άλλο σε μια ενορμητική κίνηση που στο σύνολό της θα παρέμενε η ίδια. Στο 
μετουσιωμένο δεν παραμένει ούτε ο στόχος, ούτε το αντικείμενο, ούτε καν η πηγή 
της ενορμήσεως, έτσι ώστε υποτίθεται ότι θα βρούμε στο τέλος μόνη τη “σεξουαλική 
ενέργεια”… αλλά μια σεξουαλική ενέργεια που η ίδια είναι αποσεξουαλικοποιημένη, 
αλλαγμένη σε ιδιότητα, που τίθεται στην υπηρεσία δραστηριοτήτων μη σεξουαλι-
κών. Βλέπετε ότι υπάρχει εδώ ένα τεράστιο πρόβλημα ακριβώς να μάθουμε στο 
όνομα τίνος μπορούμε ακόμη να μιλάμε για διατήρηση της ενέργειας. Τι μπορεί να 
σημαίνει η αρχή της διατήρησης της σεξουαλικής ενέργειας εάν πρόκειται για μια 
ενέργεια που δεν προσδιορίζεται από τίποτε απολύτως, από καμία από τις προϋπο-
θέσεις, από κανένα από τα σημεία εφαρμογής της; Τι θα ήταν αυτή η αφηρημένη 
ενέργεια και γιατί να τη χαρακτηρίσουμε ακόμη σεξουαλική εφόσον τίποτε πλέον 
δεν τη χαρακτηρίζει; Θα τη χαρακτήριζε μόνο η προέλευσή της, η ιστορία της; 
Θα έπρεπε λοιπόν να καταδείξουμε τη γέννηση μετουσιωσικών φαινομένων, την 
ενεργητική μετάλλαξη, βήμα προς βήμα με αναλυτικό τρόπο. Αυτό προσπάθησε να 

11. S. Freud (1915), Pulsions et destins de pulsions, ό.π., σ. 167-169.
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κάνει εν μέρει ο Φρόυντ στη μελέτη του για τον Λεονάρντο, αλλά για να ομολογήσει 
τελικά την αποτυχία του να αποκαταστήσει μια τέτοια συνέχεια, τη μόνη που θα 
ήταν πειστική».12 

Λόγω της περιπλοκότητας του αντικειμένου και των εγγενών απαιτήσεων,  
η έρευνά μας για τη μετουσίωση τελικά εξελίχθηκε σε μία τετράπτυχη διά-
σταση, της οποίας μία μόνο πτυχή (η δεύτερη) περιλαμβάνεται στην παρούσα 
ανά χείρας έκδοση:

1. Η έρευνά μας εκτυλίσσεται κατ’ αρχάς στο φροϋδικό έργο, αναφορικά με 
την έννοια της μετουσίωσης, με στόχο που προσομοιάζει επίσης με εκείνον της 
«κατασκευής», όπως ο πατέρας της ψυχανάλυσης την προσδιόρισε13: Πρόκειται 
για μία διαδικασία εμπνεόμενη από την εργασία του αρχαιολόγου, που κατατείνει 
στην αποκατάσταση ρηγμάτων, κενών, ασαφειών, με σκοπό την επανασύσταση 
και απόδοση νοήματος. Στοχεύει όχι μόνον στην αποκατάσταση μίας συγκροτη-
μένης επισκόπησης και θεώρησης της έννοιας, αλλά στην ιχνηλασία των σχέσεών 
της με κομβικές άλλες φροϋδικές έννοιες και τις σχέσεις τους είτε αυτές είναι 
ρητές είτε κυρίως υπόρρητες.

2. Επειδή ακριβώς η μετουσίωση δομικά συνδέεται με την παραγωγή τέχνης 
ή επιστήμης, θεωρούμε ως εκ των ων ουκ άνευ στοιχείων της προσπάθειάς 
μας, για λόγους μεθοδολογικούς, να περιλάβει η έρευνά μας ακριβώς ένα τέτοιο 
προϊόν. Ο σκοπός της έρευνάς μας σε αυτό το τμήμα είναι ο φωτισμός των 
διαστάσεων που η μετουσίωση αναδεικνύει, ως ψυχαναλυτική έννοια, από την 
πλευρά ενός δημιουργήματος κορυφαίου. Πώς, δηλαδή, αυτό που η ερευνώμενη 
έννοια της μετουσίωσης στοιχειοθετεί από το εφαλτήριο της ψυχανάλυσης 
μπορεί να επισκοπηθεί και ιχνηλατηθεί εντός του δικού του πλέον πλαισίου, 
του έργου τέχνης.

Το σκέλος της έρευνάς μας που δημοσιεύεται στην παρούσα έκδοση περιλαμ-
βάνει το έργο του ποιητή Κ. Π. Καβάφη ως το πεδίο εκείνο όπου η μετουσίωση 
ανευρίσκεται υπό τη μορφή τελικού προϊόντος, ενός έργου τέχνης. Ο κύριος 
στόχος αυτής της επιλογής είναι να φωτιστεί η έννοια της μετουσίωσης και  

12. J. Laplanche (1976), “La Sublimation” στο Problématiques III, Παρίσι, Quadrige / PUF, 1998, 
σ. 122-123.
13. S. Freud (1937), “Constructions dans l’analyse”, στο Résultats, idées, problèmes, II, Παρίσι, 
PUF, 1987.




