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Cele două modele ale psihanalizei clasice 

- De la hipnoză la psihanaliză 

- Modelul I topografic: inconștient, preconștient, conștient 

- Asociația liberă 

- gânduri și afecte conflictuale, mecanisme de apărare, rezistență, mecanisme de apărare 

- visele: conținut manifest și conținut latent 

- simptome nevrotice: acte ratate și erori 

- sexualitatea infantilă 

- teoria pulsiunilor: stimulii interni și stimulii externi -> libidoul 

- libidoul > sursa, scop, obiect // libido oral, anal, falic și genital 

- angoasa de castrare și supreul /Eul ideal 

- conflictul psihic 

- pulsiunea agresivă 

- Modelul II structural: id, ego, superego 

- Eros și Tanatos 

 

Complexul lui Oedip ca relație triangulară sexuală [Sigmund Freud] 

- Relații competitive și de excludere 

 

Complexul lui Oedip ca dinamică de efect post-narcisic [Heintz Kohut] 

- Structura sinelui polar ca tensiune între grandiozitate și idealizare mediată de capacități 

- Fragmentarea sinelui si sinele polar 

- Erotizarea oedipală 

 

Complexul lui Oedip ca dinamică de identificare și mutualitate [Jessica Benjamin/Bonds of Love] 

Jessica Benjamin, 1989, Bonds of Love: The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism and the 
Problem of Domination (New York: Pantheon) 
 

̶ Propunerea lui Freud 

Conform teoriei lui Freud dezvoltării feminine, poziția originală a fetiței mici este cea a unui „mic 

bărbat”. Ea își iubește mama în mod activ până când descoperă, in faza oedipală  că atât ea, cât și 

mama ei nu au falusul.  Fetița devine feminină doar atunci când o părăsește pe mamă și se 

orientează spre tată, de la activitate la pasivitate, cu speranța că va primi falusul; efortul ei este 

de a primi falusul lipsă ceea ce o va duce în poziția de a fi obiectul tatălui. (p87) 

 
̶ Feminitatea ca maternitate 

„Se pare că nu avem nici o imagine a femeii ori un simbol care să contrabalanseze monopolul 

falusului în a reprezenta dorința. Imaginea femeii este asociată cu cea a maternității și a fertilității, 



mama rareori este articulată ca un subiect sexual, cineva care își dorește ceva pentru sine – din 

contră. Mama este o figură profund desexualizată. Și trebuie să suspectăm că această 

desexualizare este parte a lipsei mai mari de subiectivitate în cadrul societății per total. Așa cum 

puterea mamei nu este pentru sine, ci pentru a servi copilul, la fel, in sensul mai larg, mama nu 

are libertatea să facă ceva ce își dorește; ea nu este subiectul propriilor dorințe. Puterea ei poate 

include controlul asupra celorlalți, dar nu și asupra dorinței ei.” (p88) 

 

̶ Femeia sexy 

„De îndată ce sexualitatea este eliberată de reproducere, un scop pe care era eliberării sexuale 

ne-a înființat-o în imaginația noastră, feminitatea nu mai poate fi echivalată cu maternitatea. Dar 

imaginea alternativă a femeii fatale nu semnifică însă un subiect activ. Femeia „sexy” – o imagine 

care intimidează femeile indiferent dacă încearcă să se conformeze – este sexy, dar ca un obiect 

nu ca un subiect. Ea exprimă nu atât dorința ei ca propria plăcere cât plăcerea de a fi dorită; ceea  

ce îi place  este capacitatea de a evoca dorința în ceilalți, să atragă. Puterea ei nu rezidă în propria 

pasiune, ci în dezabilitatea ei acută. Nici puterea mamei, nici puterea femeii sexy nu descriu 

puterea unui subiect sexual, ca și în cazul tatălui.” (p.89) 

 

̶ Iubirea ideală 

„Dacă o femeie nu are dorințe ale ei, are nevoie să se bazeze pe un bărbat, cu consecințe 

dezastroase pentru propriu psihic.  Pentru Freud, femeia este condamnată să invidieze dorința  

încorporată care îi o va eluda pe veci, pentru că doar bărbatul o posed. Dorința femeii apare astfel 

ca o invidie – poate doar ca invidie. Și într-adevăr, știm că multe femei intră în relații de iubire cu 

bărbați pentru a căpăta ceva în mod necesar ce nu posedă în ele însele.” 

 


