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ο ΜΥΘΟς ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΟς 

ΠωΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΤΟΝ ΔΙΕΣΚΕΥΑΣΕ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ 

ΚΑΙ ΠωΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΙ ΤΟΝ ΗΡΜΗΝΕΥΣΕ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ Ο FREUD 

Κατά το ΐχος 1908 ό Freud εις σύντομον καΐ δια τήν έττοχήν έκείνην πρωτοπο-
ριακήν μελέτην του οπό τον τίτλον « Ό ποιητής καΐ ή φαντασίωσις » ('), ε"ρριψε τήν 
ίδέαν δτι «οί μύθοι (και ol θρύλοι) φαίνεται ώς λίαν πιθανόν δτι αντιστοιχούν προς τα 
μεταμορφωμένα υπολείμματα δνειροπλάστων πόθων (Wunschphantasien) ολοκλήρων 
εθνών, δτι παριστούν τα προαιώνια όνειρα της νεαρός (πρωτογόνου) άνθρωπότητος. 
Ώ ς προέκτασις της σκέψεως αυτής τοο άρχηγέτου της Ψυχαναλύσεως εΐναι δυνατόν 
να διατυπωθή ή πρότασις δτι ή αρχή (ό νόμος) του Χαΐκελ Ισχύει καΐ ώς προς τήν 
ψυχολονικήν έξέλιξιν, δτι δηλαδή ή παιδική φαντασία αναδημιουργεί (επαναλαμβάνει) 
τους προγονικούς μύθους τροποποιημένους και δτι οί μύθοι γενικώς, δπως καΐ τα 
δνειρα, εκφράζουν—είς πλέον συνειδητόν άπό τα τελευταία ταύτα έπίπεδον, τό όποιον 
τους φέρει πλησίον προς τό όνειροπόλημα—ένορμήσεις, βασικά συναισθήματα καί ψυ
χικά πάθη ύπό μορφήν κατά τό μάλλον ή ήττον συμβολικήν. 

Οί μύθοι ομοιάζουν προς έ'να συμπεπυκνωμένον άνθρώπινον δράμα. 
Εΐναι άξιοσημείωτον δτι ενα άπό τα πλέον συγκλονιστικά ψυχικά πάθη, τό μί

σος, ώς έκδήλωσις της έπιθετικότητος (agressivité) ύπα τήν ήπίαν, άλλα πλέον έπίμονον 
μορφήν αυτής (ή άλλη, ή εκρηκτική έκδήλωσις της έπιθετικότητος είναι ή οργή), αποτελεί 
τήν άπαρχήν του ανυπερβλήτου άνά τους αιώνας ί-πους, της Ίλιάδος : 

«Μ η ν ι ν ά ε ι δ ε , θ ε ά , Π η λ η ι ά δ ε ο Ά χ ι λ λ η ο ς . . . » 
«Μήνις Άχιλλήος ή Άχιλληΐς, λέγει ό W. Christ, θα έπεγράφετο βεβαίως καί τό 

ποίημα, άν μή περιελάμβανε καί ραψωδίας, αϊτινες Ιχουσι μεν τήν μήνιν του Άχιλ-
λέως ώς ύπόθεσιν, άλλ' είς τιμήν άλλων ηρώων δλως άφιερώθησαν» (*). "Αν λάβωμεν 
ύπ* δψιν άφ' έτερου, δτι κατά τήν περισσότερον Ισχύουσαν άποψιν της Σχολής της 
Ψυχαναλύσεως εν μέγα μέρος του δυναμισμού αυτής ή έπιθετικότης τό αντλεί άπό 
τήν στέρησιν (frustration), ή οποία είς τήν προκειμένην περίπτωσιν άφορα έρωτικόν 
άντικείμενον του έτερου φύλου (τήν Βρισηίδα) καί επεβλήθη ύπό αυταρχικού καί αδυ
σώπητου αρχηγού (του Αγαμέμνονος), άναμοχλεύοντος τοιουτοτρόπως ε Ι ς τ ò ά σ υ-
ν ε ί δ η τ ο ν (του Άχιλλέως) τήν είκόνα του πατρός κατά τήν οίδιποδικήν σχέσιν της 
ατομικής παιδικής (3ον—6ον έ*τος) ζωής καί κατέχοντος τήν μίαν γωνίαν του συναισθη
ματικού" τριγώνου : μητέρα—πατέρας—παιδί (τό όποιον αρχικώς αισθάνεται τή μητέρα 
ώς κτήμα του καί τον πατέρα ώς παρείσακτον), τότε θα ευρουν πλήρη δικαίωσιν εκεί
νοι οί οποίοι πιστεύουν καί διακηρύσσουν δτι πάσα αναδρομή είς τον *Όμηρον δχι μό· 

1) Freud S.—Der Dichter und das Phantasieren. Gesammelte Werke. VII Band. 
Imago Pubi. Co. S. 213—223. 

2) Christ W.—'Ιστορία της Ελληνικές Λογοτεχνίας. Τόμος 1ος, σ. 48. Μετ. Α. Χ' Κών
στα. 'Aôfjvai 1900. 
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•νον προσπορίζει τήν μεγαλυτέραν πνευματικήν άπόλαυσιν, ά λ λ α είναι καί πηγή αστεί
ρευτος ψυχολογικών παρατηρήσεων μέ πανανθρώπινον κύρος. 

"Εγινε λόγος περί «οίδιποδικής σχέσεως» του παιδιού (του αγοριού) προς τους 
γονείς, ή όποια είναι γνωστή ως «Οίδιπόδειον (ψυχο)σύμπλεγμα» (Oedipuskomplex), 
ούτω πως όνομασθέν ύπό του Freud, διότι το ούσιαστικόν του περιεχόμενον 2χει ώς 
πρότυπον τον μυθον του ΟΙδίποδος, δστις έφόνευσε τον πατέρα του κα ι ένυμφεύθη τήν 
μητέρα του, μή γνωρίζων δτι επρόκειτο περί των γονέων του, καί ή άγνοια αυτή αντι
στοιχεί προς τήν είς το άσυνείδητον άπώθησιν (ή όττοία παράγεται δια της επεμβάσεως 
ί ο υ ηθικού υπερεγώ, είς τήν ψυχήν του παιδιού) τών προς τους γ ε ν ν ή τ ρ α ς έπιμέμπτων 
καί απαραδέκτων αισθημάτων 

Τον μυθον αυτόν ό Σοφοκλής διεσκεύασε καί άνέπτυξεν είς τό δραματικον αρι
στούργημα του «Οιδίπους Τύραννος», παραλαβών τα στοιχειά του άπό τον "Ομηρον 
καί άπα τους κυκλικούς.'Αναφέρεται ώς γνωστόν είς τήν'Οδύσσειαν δτ ι ό'Οδυσσεύς συ-
νήντησεν είς τό βασίλειον τών νεκρών μεταξύ άλλων καί τήν ψυχήν (σκιάν) της μητρός 
καί συζύγου τοΰ* Οιδίποδος, ό όποιος δμως καί μετά τήν άποκάλυψιν τών άνοσίων πρά
ξεων του καί μετά τήν αύτοκτονίαν δι' άπαγχονισμού («άψαμένη βρόχον») της Ί ο κ ά -
στης (Έπικάστης κατά τον Όμηρον) εξακολουθεί νά βασιλεύη («ήνασσεν») είς τάς Θή
βας, διότι ό "Ομηρος (Ό5υσσείας, λ. 271 —280) αγνοεί δχι μόνον τήν Σ φ ί γ γ α , ά λ λ α 
καί τήν έκουσίαν έξόρυξιν τών οφθαλμών καί τήν εξορία«, καθώς καί τήν ταφήν του 
Οιδίποδος είς τόν Κολωνόν της 'Αττικής, διτου οδτος συμφώνως προς τό φερώνυμον 
δράμα έτελεύτησε (καί δπου, ας τό ύπενθυμίσωμεν, ένεννήθη ό Σοφοκλής) : 

Μητέρα τ' Οίδιπόδαο ΐδον, καλήν Έπικάστην, 
ή μέγα Ιργον ερεξεν άϊδρείησι νόοιο, 
γημαμένη ώ υΐ ι" ό δ' δν πατέρ' έξεναρίξας 
γήμεν' άφαρ δ' άνάπυστα θεοί θέσαν άνθρώποισιν. 
' Α λ λ ' ό μεν έν θήβη πολυηράτω ά λ γ ε α πάσχων 
Καδμείων ήνασσε θεών όλοάς δια βουλά^' 
ή δ' 2βη Ά ΐ δ α ο πυλάρταο κρατεροΐο, 
άψαμένη βρόχον αίπυν άφ' ύψηλοΐο μελάθρου, 
ω αχεί σχομένη* τώ δ' άλγεα κάλιπ' όπίσσω 
πολλά μάλλ' δσσα τε μητρός ερινύες έκιελέουσιν. 

Πάντως καί αυτή έν άγνοια της, τόσον είς τήν Όδύσσειαν («άϊδρείησι νόοιο»), 
δσον καί είς τό δράμα του Σοφοκλέους, φέρεται ώς διαπράξασα τήν αίμομιξίαν, δπως 
καί ό Οιδίπους, ό οποίος, έαί πλέον, έφόνευσε τόν πατέρα του («ό δ' δν πατέρ* έξενα
ρίξας γήμεν»). «Ή άγνοια αυτή του Οίδίποδος, λέγε ι ό Freud ί8), ε ίναι σωστή άπεικό-
νισις του γεγονότος δτι όλόκληρον τό σύμβαμα καταποντίζεται είς τό άσυνείδητον, 
απωθείται (λησμονείται δυνάμει της «παιδικής αμνησίας» ή οποία αντιστοιχεί προς τήν 
καλουμένην «λανθάνουσαν περίοδον» μεταξύ του 7ου καί 13ου έτους της ηλικίας, οπότε 
οί ενστικτώδεις ώθισμοί χαλιναγωγούνται χάρις είς τους περιορισμούς, τους οποίους 
έπ βάλλει ή κοινωνία δια μέσου της διαπαιδαγωγήσεως καί της άνωγής)' Ό χρησμός 
τοΰ Μαντείου τών Δελφών, δπερ θ' ανέμενε τις νά κηρύξη άθώον τόν ήρωα (έφ' δσον 
δεν ένήργηοεν έσκεμμένως), αποτελεί άναγνώρισιν του γεγονότος δτι τό πεπρωμένον— 
πού υποχρεώνει δλα τα παιδιά νά υποστούν τό Οίδιπόδειον ψυχοσύμπλεγμα—φυγείν 
αδύνατον». 

Ό χρησμός είναι κατηγορηματικός ώς προς τό πρακτέον, αν καί, ώς συνήθως» 
ασαφής (δέν καθορίζει πρόσωπα), διαβιβάζεται δε ύπό τοο Κρέοντος, αδελφού της 
Ίοκάστης, τόν όποιον ό Οιδίπους είχε στείλει είς τους Δελφούς ίνα μάθη παρά του 
"Απόλλωνος πώς θα καταπαύσουν αί συμφοραί πού μαστίζουν τήν πόλιν (στ. 96—101): 

ί!) Freud S.—Abrégé de Psychanalyse (1933), P.U.F. Paris 1959, p. 63, U. 
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KP. "Ανωγεν ημάς Φοίβος εμφανώς άναξ 
μίασμα χώρας, ώς τεθραμμένον χθονί 
έν τήδ', έλαύνειν μηδ' άνήκεστον τρέφειν. 

ΟΙΔ. Ποίω καθαρμω ; Τις δ τρόπος της ξυμφοράς : 
KP. Άνδρηλατουντας, ή φόνω φόνον πάλιν 

λύοντας, ώς τόδ' αίμα χειμάζον πόλιν. 
Χωρίς χρονοτριβήν ό Οιδίπους επιδίδεται μέ ζήλον και έπιμονήν καΐ -πράττει το 

πάν δια να διαλευκάνη τήν ύπόθεσιν. Ανακρίνει αυτοπροσώπως κατ' άντιπαράστασιν 
τον θεράποντα του Λαίου (ό όποιος είχε διαφύγει κατά τήν σκηνήν του φόνου και είναι 
ό ίδιος εκείνος, είς τον όποιον οι γονείς του ΟΙδίποδος είχον παραδώσει τούτον, βρέφος, 
ίνα τον έκθεση κρεμασμένον άπό τους πόδας είς τον Κιθαιρώνα) καί τον έκ Κορίνθου 
άνγελον, δστις είχε παραλάβει τό βρέφος καί παραδώσει αυτό είς τον άτεκνον άρχοντα 
της Κορίνθου Πόλυβον. 'Ιδού πώς ό Γάλλος 'Ακαδημαϊκός Marcel Achard (*) χαρακτη
ρίζει τήν δεξιοτεχνίαν, μέ τήν οποίαν ό Οιδίπους τίθεται arci τα ίχνη του έγκληματίου· 
πού είναι άπροσδοκήτως αυτός ό ίδιος: «Le feuileton policier est né d'«Oedipe Roi>. 
Personne n' a osé aller si loin dans le genre. Pas même «Fantomas». Pour son coup 
d' essai, Sophocle veut un coup de maître. Quoi de plus sensationnel dans une intrigue 
policière, qu 'un détective qui est en même temps le criminel Ì Quoi de plus imprévu 
que de voir se lancer à ses propres trousses et se démasquer lui—même » ? 

Κατά ταύτα ό Σοφοκλής όχι μόνον έτροποποίησε τήν μυθικήν παράδοσιν δια τάς 
άνάνκας της τραγωδίας, άλλα καί προσέθεσε νέα στοιχεία, καταλλήλως ένσωματώσας 
αυτά είς τα πλαίσια της δλης πλοκής του δράματος. 'Ανεφέρθη προηγουμένως ώς προσ
θήκη του Σοφοκλέους ή έξόρυξις τών οφθαλμών. 'Ιδού τί γράφει σχετικώς ό Freud ("). 
« Ό ευνουχισμός ανευρίσκεται είς τον θρυλον τοΟ Οίδίποδος. Ό ήρως πράγματι δια
τρυπά* τους οφθαλμούς του μέ τήν πόρπην της μητρός του, ϊνα τιμωρήση τον εαυτόν 
του δια τό έγκλημα του καί ή πραξις αυτή, καθώς αποδεικνύεται άπό τα όνειρα, απο
τελεί συμβολικόν ύποκατάστατον του ευνουχισμού». 

Ά π ό μίαν πολύ επιτυχή παρατήρησιν του Gilboorg (5) καθοδηγούμενοι προς τα 
μυχιαίτερα της ψυχής του δραματουργού είκάζομεν δτι ούτος μας παρέσχε τήν άποκά-
λυψιν του ιδικού του ασυνειδήτου ψυχικού κόσμου, προβαλλομένου είς τό πρόσωπον του 
Οίδίποδος, ένω συγχρόνως έλυτρώθη μέ τήν δραματουργίαν αύτοθεραπευθείς άπό τό 
βασανιστικόν άγχος πού του προκαλούσε τό περιεχόμενον του ασυνειδήτου του : «Με
ρικοί ψυχαναλυταί, λέγει ό Gilboorg, έπεδόθησαν είς τήν κριτικήν της λογοτεχνίας καί 
πολλοί κριτικοί έδειξαν εύαισθησίαν καί δεκτικότητα προς τήν Ψυχανάλυσιν. Περαιτέρω 
ηθέλησαν να «ψυχαναλύσουν» τα πρόσωπα τών μυθιστορημάτων ή τών θεατρικών Ι-ργων 
ώς έάν επρόκειτο δια πραγματικά άτομα. Τοιουτοτρόπως ώμίλησαν δια τό άσυνείδητον 
τοΟ Βασιλέως Λήρ ή δια τσς ασυνείδητους (άνεπιγνώστους) αντιδράσεις του Δημήτρη 
Καραμάζωφ. Ή μέθοδος αυτή είναι, ώς εύνόητον, εφαρμογή κάπως «υπερβολική» ή πα
ραποιημένη της ψυχαναλυτικής μεθόδου. Ε ί ς τ ή ν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α τ α 
φ α ν τ α σ τ ι κ ά ( π λ α σ τ ά ) π ρ ό σ ω π α δ έ ν Ε χ ο υ ν ά σ υ ν ε ί δ η τ ο ν , 
δ π ω ς δ έ ν Μ χ ο υ ν ο ύ τ ε ά λ η θ ι ν ή ν ύ π ό σ τ α σ ι ν . ' Α ν τ α ν α κ λ ο ύ ν 
τ ό ά σ υ ν ε ί δ η τ ο ν τ ο υ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς π ο ύ τ α έ δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ ε 
κ α ί π λ έ ο ν ο υ (υπογραμμίζεται άπό τον γράφοντα). Τοιουτοτρόπως είναι δυ
νατόν να γίνη λόγος δια τό άσυνείδητον του Joyce, τοο Proust ή του Dostoievsky, δχι 
όμως δια άσυνείδητον τών ηρώων πού έπλασαν. Μέ αυτήν τήν έπιφύλαξιν είναι δυνα-

4) Achard M.—Sophocle et Archimede pères du roman policier. Nouvelles litté
raires, 3-11-1960. 

5) Gilboorg Gr.—Sigmund Freud et l'activité mentale de l'homme, Paris 1957, 
Edit, du Cerf. σ. 96. 
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τον να γίνη δεκτή ή Ιδέα του Mullahy (β), τήν οποίαν υιοθετεί ό προλογίζων τήν γαλ
λικών μετάφρασιν της μονογραφίας του Gaston Bachelard, δτι δηλαδή είς το Ëpyov του 
6 Σοφοκλής παρουσιάζει καΐ αυτός το οίδιπόδειον σύμπλεγμα του». "Οταν ή Ίοκάστη» 
υπό το κράτος της συγκινήσεως καΐ της ταραχής δια τήν άλήθειαν, τήν δποίαν προ-
αισθάνεται (θα έ*λεγον μάλλον, τήν οποίαν ήδη γνωρίζει), επιχειρεί να σταματήση τήν 
περαιτέρω έρευνητικήν καΐ άνακριτικήν προσπάθειαν του υίου καί συζύγου της—τιμωρού, 
τον καθησυχάζει μέ αυτά τα λόγια δια να τον πείση (στ. 979—983) : 

Ι OK. Είκή κράτιστον ζην, δπως δύναιτό τις. 
Σύ δ' είς τα μητρός μή φόβου νυμφεύματα* 
πολλοί γαρ ήδη κάν ορείρασιν βροτών 
μητρί ξηνηυνάσθησαν. Ά λ λ α ταοθ' δτω 
παρ' ουδέν έστι, ρφστα τον βίον φέρει (*). 

'Ασφαλώς έδώ πρόκειται περί έξομολογήσεως του Ιδίου τοϋ Σοφοκλέους. Δέν 
πρόκειται περί μυθικού στοιχείου, περί θρυλικής παραδόσεως. Είναι μάλλον ϊνα «ξέ· 
νον σώμα» που παρεισέφρησεν είς τα δεδομένα τοΟ μύθου καί του θρύλου. Μαζί μΕ 
ëvav £ξυπνον ύπαινιγμόν περιφρονήσεως προς τάς άπατηλάς εικόνας του ονείρου νομί
ζει κανείς δτι ακούει τήν συμβουλήν ένας προψυχαναλυτικου ψυχιάτρου, ό όποιος φαν
τάζεται δτι είναι δυνατόν ν' άγνοήση καί να παραμερίση τα δνειρα μέ τό να τα χαρά· 
κτηρίζη ώς ασήμαντα. Σήμερον δμως, χάρις είς τά φώτα της Ψυχαναλύσεως, έχομεν 
σαφή καί ασφαλή άντίληψιν του πράγματος. Είναι πιθανόν δτι ό Σοφοκλής πλέον ήι 
άπαξ θα είχεν δνειρα αύτοΰ του εϊδους. 

Εις τό δραμαακόν δημιούργημα του, είς τήν θεατρικήν του έξομολόγησιν προβάλ
λει δια του στόματος τής Ίοκάστης ëva αϊτημα συγγνώμης δια τό πρωταρχικόν αμάρ
τημα. 

Εις μίαν έπιγραμματικήν φράσιν του Rado (7) συνοψίζονται παρασταακώς οι ανω
τέρω συλλογισμοί : Ό «Οιδίπους Τύραννος> ομοιάζει μέ δνειρον ώς αυτά τά όποια 
παράγονται κατά τήν διάρκειαν τής ψυχαναλύσεως ή μάλλον ομοιάζει μέ αύτοανάλυ-
σιν τήν οποίαν έπραγματοποίησεν ό Σοφοκλής». Καί τίθεται τό ερώτημα : μόνον ό 
Σοφοκλής ; 

Κατά τά τελευταία 2τη μέ τήν συνεχιζομένην έπικράτησιν τής ψυχαναλυτικής 
θεωρίας καί τήν καρποφόρον—δ τ α ν γ ί ν ε τ α ι ά π ό ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς ε ί ς 
τ ή ν Ψ υ χ α ν ά λ υ σ ι ν Ψ υ χ ι ά τ ρ ο υ ς—χρησιμοποίησίν της εις τήν θεραπευ-
τικήν τών νευρώσεων καί πολλών άλλων ψυχικών ανωμαλιών καί ψυχοσωματικών δια
ταραχών, τών όποιων ματαίως έπεδιώκετο μέχρι τοοδε ή βελτίωσις μέ ενθαρρυντικά 
λόγια ή μέ ενέσεις Calcibromine καί μέ τήν χορήγησιν άλλων ηρεμιστικών φαρμάκων 
ή, δπερ χειρότερον, μέ Electroshock ( ! ), σήμερον, λέγω, οι εναπομείναντες ακόμη ευά
ριθμοι αναρμόδιοι οπωσδήποτε καί μέ εμπαθή φανατισμόν καί τυφλήν προκατάληψιν 
προσκολλημένοι είς μερικάς άπό πολλού καταρριφθείσας καί άνασκευασθείσας αντιρρή
σεις κατά τής Ψυχαναλύσεως, επικαλούνται—ώς Μσχατον, άναπόδεικτον πάντως, έπι-

6) Mullahy P.—Oedipe—Du mythe au complexe. Paris Payot, σ. 203. 
* Tò έννοιολογικόν περιεχόμενον των στίχων αύτων περιέργως ό Νίτσε αποδίδει, 

κατά λάθος ( ; ) δχι είς τήν Ίοκάστην, αλλά είς αυτόν τοϋτο\ τον Οιδίποδα, είς τον δπ' αριθ. 
128 αφορισμον «Το δνειρον καί το καταλογιστον ευθύνης» τής «Χαραυγής» (Morgenröte) : πα
ραδρομή γραφής τής δποίας παρέχω αλλαχοδ τήν πλέον ευλογοφανή ψοχαναλοτικήν έρ-
μηνείαν. Ί δ . Κουρέτα Δ.—Νιτσεϊσμός καί Φροϋδισμός. Περιοδ. «Ελληνική Ιατρική» θεσσαλονί
κης. 'Απρίλιος 1960 καί «Νέα Εστία», l'Iooviou 1960. 

7) Rado Ch.—«Oedipus the King». An interpretation. The Psychoanalytic Review, 
April 1956. σ. 228—233. 
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χείρημα, δια να μειώσουν μέ κάθε τρόπον την σημασίαν και τήν πρωτοτυπίαν της άνα-
καλύψεως τοο Freud—τον ίσχυρισμόν δτι τάχα τίποτε το νέον δέν μας είπε ώς προς 
το οίδιπόδειον σύμπλεγμα, διότι τον έπρόλαβε προ πολλών αιώνων ένας ποιητής μέ 
ζωηράν φαντασίαν, ό Σοφοκλής. Ό Ισχυρισμός αυτός θα παρέμενε φαινομενικώς βάσι
μος, χωρίς τήν άποστομωτικήν άπάντησιν πού του αξίζει, ôcv κατά καλήν τύχην δέν 
διεσώζοντο και αν δέν παρεδίδοντο είς τήν δημοσιότητα 168 άπό τάς 284 έπιστολάς, 
τάς οποίας έστειλεν ό Freud κατά τα έ'τη 1837 μέχρι 1902 προς τον ε'μπιστον φίλον του 
(ό όποιος έπαιξε κατ' αυτόν τον τρόπον ακουσίως ρόλον έξομολογητοΟ), τον ίατρόν του 
Βερολίνου Wilhelm Fliess. Αϊ έπιστολαΐ αύταί όχι μόνον ενέχουν αύτοβιογραφικόν 
χαρακτήρα, άλλα και παρέχουν τήν έξέλιξιν της επιστημονικής σκέψεως του Ιδρυτού 
της Ψυχαναλύσεως, περιήλθον δέ είς χείρας της Κας Μαρίας Βοναπάρτη, Πριγκιπίσσης 
Γεωργίου της Ελλάδος, επιτίμου Προέδρου της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων καί 
έδημοσιεύθησαν υπ' αοτής μέ τήν συνεργασίαν της "Αννας Freud καί του Ernst Kris 
τό 1950. Παραθέτω τα κάτωθι αποσπάσματα πού δεν χρειάζονται σχόλια : 
15 'Οκτ. 1897. « . . . Το να είσαι απολύτως ειλικρινής μέ τον εαυτόν σου είναι μέγα κα

τόρθωμα. Ούτω πως μόνον μία ιδέα μέ γενικήν έφαρμογήν ήλθε είς τό μυαλό μου. 
Άνεκάλυψσ. μέσα μου, όπως καί είς άλλας περιπτώσεις, αισθήματα αγάπης προς 
τήν μητέρα μου καί ζηλοτυπίας προς τον πατέρα μου, αισθήματα, τα όποια εΐναι, 
φαντάζομαι, κοινά είς δλα τα παιδιά ! , . . "Αν αυτό άληθεύη, μας είναι εύκολο 
να έννοήσωμεν τήν συγκλονιστικήν έπίδρασιν που έχει τό δράμα «Οίδίπους τύ
ραννος» παρ' δλας τάς ορθολογιστικός αντιρρήσεις πού αντιβαίνουν προς τήν 
ύπόθεσιν αναπόφευκτου καί άμειλίκτου μοιραίου . . . Ό ελληνικός θρύλος εκφρά
ζει μίαν συναισθηματικήν παρόρμησιν, τήν οποίαν όλοι οί άνθρωποι αναγνωρί
ζουν, διότι δλοι τήν έδοκίμασαν. Κάθε θεατής υπήρξε κάποτε έν σπέρματι, κατά 
φαντασίαν, Μνας Οίδίπους καί καταλαμβάνεται άπό τρόμον προ της πραγματο
ποιήσεως τοο ονείρου του, μεταφερμένου είς τήν πραγματικότητα καί ό αποτρο
πιασμός του είναι ανάλογος προς τό βαθμόν της άπωθήσεως, ή οποία χωρίζει 

- τήν παιδικήν κατάστασιν άπό τήν τωρινήν (του ενήλικος)». 
5 Νοεμβ. 1897: « . . . Δέν μου κάνεις λόγο δια τήν έξήνησιν του «Οίδίποδος Τυράν

νου», πού σου έγραψα . . . ΕΙς κανένα άλλον δέν τήν άνεκοίνωσα ακόμη, διότι 
φαντάζομαι τήν έχθρικήν ύποδοχήν πού θα της κάνουν. Δι' αυτό θα ήθελα να 
μου δώσης μέ ολίγας λέξεις τήν γνώμην σου έπί του ζητήματος αύτου». 

15 Μάρτ. 1898 : « . . . Παρίσταται ανάγκη να μελετήσω καί να κατατοπισθώ γύρω άπό 
τον θρυλον του Οίδίποδος, άλλα δέν γνωρίζω ακόμη είς ποίον σύγγραμμα . . .». 
Κατά τα επόμενα έ'τη του εδόθη ή ευκαιρία να κατατοπισθή καί είς τό θεμελια-

κόν του σύγγραμμα «Ή Ερμηνευτική τών ονείρων» (Die Traumdeutung) επανέρχεται 
έπί του θέματος, τό όποιον ακόμη καί είς τάς δυσίΐάς του βίου του (1938) τον απασχο
λεί ( 8): «"Ας μου έπιτραπη να πιστεύω, γράφει ολίγους μήνας προ του θανάτου του είς 
τό Λονδίνον, δτι αν ή Ψυχανάλυσις δέν είχεν είς τό ένεργητικόν της εί μή τήν άνακά-
λυψιν του έν απωθήσει οίδιποδείου συμπλέγματος καί μόνην, αυτό θα ήτο άρκετόν να 
τήν καιατάξη μεταξύ τών νέων πολυτίμων αποκτημάτων του ανθρωπίνου γένους». 'Απο
φεύγει έδώ ν' άναφέρη τάς άλλας σημαντικός ανακαλύψεις της Ψυχαναλύσεως, τήν 
πραγματικήν φύσιν τοϋ ασυνειδήτου ψυχισμού, τήν παιδικήν σεξουαλικότητα, τήν άπώ-
θησιν, τήν έξιδανίκευσιν, τήν εννοιαν της καταφυγής είς τήν νόσον, τα ασυνείδητα συν
αισθήματα ένοχικότητος, τό λανθάνον περιεχόμενον τών ονείρων, τους μηχανισμούς 
τής σωματικής μετατροπής καί τής ψυχικής αμύνης, τήν συναισθηματικήν μεταβίβασιν 
ώς ψυχοθεραπευτικόν παράγοντα, τήν διαίρεσιν του ψυχικού οργάνου είς προεγώ (δπως 

8) F r e u d S . — A u s den Anfängen der Psychonanalyse. I m a g o Pubi. Co Lon 
don 1950. 
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κρίνω προσφυέστερον να μεταφρασθή είς την γλώσσαν μας ό δρος Das Es, le ça, the 
id), ένώ καί υπερεγώ κτλ. 'Αναφέρω επίσης τάς έφαρμογάς της Ψυχαναλύσεως είς τήν 
παιδαγωγικήν, τήν κοινωνιολογίαν, τήν θρησκειολογίαν, τήν άνθρωπολογίαν και γενι
κώς είς τάς λεγόμενος έπιστήμας τοΟ άνθρωπου. 

Γράφει λοιπόν (9) το 1900: «Ό «Οιδίπους Τύραννος» είναι εκείνο πού όνομάζομεν 
τραγωδία της μοίρας . . . » κλπ. 

Ώ ς προς μέν τον Σοφοκλέα πρέπει ν' άναγνωρισθή δτι ώς απλή είκασία—ελλεί
ψει αποδεικτικών βιογραφικών στοιχείων—είναι δυνατόν να ύποστηριχθη ή άποψις δτι 
«διζησάμενος εαυτόν» (κατά τήν φράσιν του Ηρακλείτου), κατώρθωσε να φέρη είς τήν 
έπιφάνειαν του ψυχισμού τό οίδιποδικόν βίωμα της παιδικής ηλικίας καί να το δραμα
τοποίηση κατά τον γνωστόν τρόπον, ώς προς τον Freud δμως έχουν περιέλθει είς γνώ
σιν ημών (10) σημαντικά περιστατικά τής ζωής του, τα όποια έ̂ χων υπ* δψιν έξεπόνησα 
προ τετραετίας τήν μελέτην : «ή διαμόρφωσις τής προσωπικότητος του Sigmund Freud 
επί τή βάσει παιδικών του βιωμάτων καί συμβολή αυτών είς τήν γένεσιν τής Ψυχαναλύ
σεως» ("). θ α υπενθυμίσω μόνον έδώ, δτι ή εντελώς Ιδιότυπος διάρθρωσις τών προς 
άλληλα σχέσεων τών διαφόρων μελών τής οικογενείας του είχεν ανέκαθεν παρουσια-
σθή είς τα έκπληκτα μάτια του σαν αίνιγμα Σφιγγός, τό όποιον μόλις είς ήλικίαν 19 
ετών κατώρθωσε να λύση, έπειτα άπα μίαν διαφωτιστικήν συζήτησιν, τήν οποίαν είχε 
μέ τον ετεροθαλή (έκ πρώτου γάμου του πατρός του) άδελφόν του Εμμανουήλ, του 
οποίου ό υίός Ιωάννης (συνεπώς ανεψιός του μικρού Freud), κατά εν έ"τος μεγαλύτε
ρος του καί σύντροφος είς τα παιχνίδια, τον αποκαλούσε θείον. Τό σημαντικώτερον 
είναι δτι έθεώρει τον δεύτερον, ετεροθαλή καί αυτόν, άδελφόν του Φίλιππον—δστις ήτο 
συνομήλικος μέ τήν μητέρα του (τήν έκ δευτέρου γάμου σύζυγον του πατρός του) Άμα-
λίαν—ώς τον σύζυγόν της, τον δέ πατέρα του (κατά πολλά Μτη μεγαλύτερόν της) συ-
ζευγμένον μέ τήν παραμάννα του ! Μόνον ένας τέτοιος άνθρωπος, πού να έχη ν' αντι
μετώπιση αύτου του είδους τάς δυσκολίας διαπροσωπικού προσανατολισμού μέσα είς 
οίκογενειακόν περιβάλλον τόσον πολύπλοκου συνθέσεως, κενχρίζον δλο καί περισσότε-
ρον τήν περιέργειάν του, ήτο δυνατόν—εννοείται μέ τήν συνδρομήν καί πολλών άλλων 
παραγόντων—ν' ανακάλυψη τό Οϊδιπόδειον σύμπλεγμα, λέγει ό Anzieu ( , 2). Καί πρά
γματι, ώς άλλος Οίδίπους, ό Freud έ'φθασεν είς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν, να λύση 
δια τής βυθομετρήσεως καί άποκαλύψεως του ασυνειδήτου τό αίνιγμα τής υπάρξεως 
καί συνακολούθως τό αίνιγμα τής νευρώσεως, έπλήρωσεν δμως καί αυτός (όπως καί ό 
Οιδίπους δια τής αύτοτυφλώσεως μετά τήν άποκάλυψιν τών άνοσίων πράξεων ίου, τήν 
οποίαν ό ίδιος επιμόνως επεδίωξε) τήν άπόκτησιν τής γνώσεως αυτής, δταν τό 1906, έπί 
τή πεντηκοστή έπετείω τής γεννήσεως του, ή πρώτη ομάς μαθητών, οπαδών καί θαυ
μαστών του προσέφερεν είς είδικήν τελετήν άναμνηστικόν μετάλλιον, πού μόλις άνέγνω-
σε τήν έπ' αύτου έπιγραφήν αιφνιδίως έταράχθη, τό πρόσωπον του ε*γινεν ώχρόν, ή 
φωνή του διεκόπη καί παρ' ολίγον να πέση λιπόθυμος, έπειτα άπό τήν πανηγυρικήν 
αυτήν άναγνώρισιν τής ταυτίσεως προς τό εΐδωλόν του, Διότι αυτό πού είδε χα-
ραγμένον είς τό μετάλλιον είχεν ήδη πρό πολλού χαραχθή είς τα τρίσβαθα του είναι του 
και ήτο ακριβώς ό στίχος του «Οιδίποδος τυράννου», μέ τον όποιον ό Χορός τών Θη
βαίων γερόντων είς τό τέλος τής τραγωδίας κατευοδώνει τον Οιδίποδα (στ. 1525) : 

"Ος τα κλείν' αίνίγματα ηδει καί κράτιστος ήν άνήρ. 

9) F r e u d S . — Ή «Ερμηνευτική τών ονείρων», Μετάφρασις Μίνας Ζωγράφου. Προλε
γόμενα Δ. Κουρέτα. "Εκδ. Μαρή. Αθήναι 195fì, σελ. 207—21 9, δπου παραπέμπεται δ αναγνώστης. 

10) J o n e s E r n e s t . — S i g m u n d F r e u d . Life and W o r k . Vol. I — I I I . H o g a r t h Press . 
London 1953. 

11) Κουρέτα Δ . — Ή δικμόρφωσις τής προσωπικότητος του S. F r e u d κλπ. Άρχεΐον 
Ιατρικών 'Επιστημών. Ίούλ. 1956. 

12) Anzieu Ι). — L ' a u t o -analyse . P . U . F . Paris 1957, 70. 


