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Ο S. Freud στο θεµελιώδες κείµενό του “ Πένθος και Μελαγχολία” (1915)
προσοµοίωσε την µελαγχολία µε την ψυχική διεργασία του πένθους για την
πραγµατική απώλεια ενός εξωτερικού αντικειµένου, θέτοντας τις βάσεις της
περαιτέρω κατανόησης και εµβάθυνσης στην προβληµατική των καταθλίψεων.
Επισηµαίνοντας ότι στη µελαγχολία η απώλεια είναι εσωτερική γιατί αφορά την
εσωτερικευµένη σχέση µε το αντικείµενο και ορίζοντας τη µελαγχολία ως την σκιά του
αντικειµένου πάνω στο εγώ, µας άνοιξε τον δρόµο στην θεώρηση των καταθλίψεων
ως κατά βάση παθολογίας του ναρκισσισµού.
Στην συνέχεια, η προβληµατική της κατάθλιψης θα διευρυνθεί από την
περαιτέρω µελέτη των ειδών της ταύτισης που καθιστούν το αντικείµενο σκιά εντός
του εγώ του υποκειµένου, καθότι διαφορετικά είδη ταύτισης -ενδοβολή, ενσωµάτωση,
ενδοκρυπτική ταύτιση (N. Abraham και M. Torok, 1973)- καθιστούν αυτήν την σκιά
διαφορετικής ποιότητας και κάποια είδη ταύτισης παρεµποδίζουν πλήρως την
διεργασία του πένθους για την απώλεια, εξωτερική αλλά κυρίως ψυχική (µε την
έννοια των απογοητεύσεων που το αντικείµενο προκαλεί στο εγώ του υποκειµένου).
Όπως επίσης η προβληµατική της κατάθλιψης θα διευρυνθεί και όσον αφορά την
τοπική (η σκιά αφορά το εγώ ή το υπερεγώ-ιδεώδες του εγώ) και την λειτουργία των
µηχανισµών οργάνωσης της σκιάς (µηχανισµοί σχάσης και διάψευσης η απώθησης
και απάρνησης).
Τέλος, ο R. Roussillon (2008), µε σηµείο εκκίνησης το φροϋδικό κείµενο του
1915, τονίζει την ναρκισσιστική διάσταση της µελαγχολίας επισηµαίνοντας την
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απώλεια και τον εγκλωβισµό λιβιδινικής επένδυσης, η οποία από λιβιδινική έχει
µετασχηµατισθεί σε ναρκισσιστική. ΄Όταν το αντικείµενο χάνεται εκείνο που
διακυβεύεται επίσης είναι το ναρκισσιστικό µέρος του υποκειµένου που εµπεριέχεται
στη ναρκισσιστική λειτουργία του αντικειµένου. Με αυτήν την αφετηρία και
βασιζόµενος στον D.W. Winnicott αναπτύσσει, στο πλαίσιο της κλινικής του
αρνητικού,

την

θεωρία

του

γύρω

από

την

έλλειψη

της

πρωταρχικής

συµβολοποίησης, απόρροια της απουσίας του διευκολυντικού πρωταρχικού
αντικειµένου και έλλειψη που οδηγεί στην διατήρηση του ναρκισσιστικού αντικειµένου
εντός του εγώ και στην δηµιουργία σύγχυσης υποκειµένου-αντικειµένου. Το έλλειµµα
πρωταρχικής συµβολοποίησης οδηγεί στην αδυναµία συγκρότησης της αρχικής
σκέψης του παιδιού γύρω από τον εαυτό του, στην αδυναµία δόµησης των
αναπαραστάσεων εαυτού ως διακριτού από τον άλλον και συνεπιφέρει αναπόφευκτα
την σύγχυση ή περιοχές σύγχυσης υποκειµένου-αντικειµένου, ζήτηµα θεµελιακό για
την αδυναµία διεργασίας του πένθους όταν έχει συµβεί η απώλεια. Με άλλα λόγια,
όσο διατηρείται η σύγχυση ναρκισσιστικού αντικειµένου-υποκειµένου, βρισκόµαστε
ακόµη στην περιοχή της ενσωµάτωσης του αντικειµένου· η ενδοβολή του
αντικειµένου δεν έχει συντελεστεί, οπότε βρισκόµαστε στην ευρεία κατάσταση της
αδυναµίας διεργασίας του πένθους. Θα χρειαστεί µέσα στην θεραπεία να υπάρξει η
“αποενσωµάτωση” του αντικειµένου, να δηµιουργηθούν οι όροι της ενδοβολής του
αντικειµένου για να ξεκινήσει η διεργασία του πένθους.
Με αφετηρία όλες τις προηγούµενες σκέψεις, θα αποπειραθώ να απαντήσω
σε κάποια βασικά ερωτήµατα που µε απασχολούν, όπως το πότε η διεργασία του
πένθους γίνεται αδύνατη; Αυτό σχετίζεται µε τον τραυµατικό χαρακτήρα της
απώλειας; Ή ίσως περισσότερο µε δοµικά θέµατα, στα οποία επιγραµµατικά
αναφέρθηκα προηγουµένως, που προηγούνται της όποιας απώλειας; Η απώλεια
ακολουθείται στις περιπτώσεις µη διεργασµένου πένθους απαραιτήτως από
κατάθλιψη ή το εγώ, µέσω της χρήσης της σχάσης και της διάψευσης, µπορεί να
ακολουθήσει εναλλακτικούς η και συµπληρωµατικούς δρόµους µε προεξάρχοντα τον
δρόµο της παντοδυναµίας και της διαστροφής ή τον δρόµο της οριακής λύσης; Και
εάν ισχύει η υιοθέτηση από τον ψυχισµό εναλλακτικών δρόµων, πως µπορούµε να
εντοπίσουµε µέσα στην θεραπεία την απώλεια, προκειµένου να αρχίσει η διεργασία
του πένθους µε στόχο απώτερο την επανεύρεση του χαµένου µέρους του
υποκειµένου και των χαµένων ναρκισσιστικών του επενδύσεων; Το θεραπευτικό
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εγχείρηµα φαίνεται αρκετά δύσκολο µε δεδοµένο ότι οι απώλειες απουσιάζουν από
την θεραπευτική σκηνή ή παραµένουν κάπου στην άκρη µεταµφιεσµένες.
Αυτό που συχνά συναντάµε στην κλινική είναι περιπτώσεις που συχνά έχουν
διατρέξει την οριακή διαδροµή είτε τις εναλλακτικές λύσεις των ποικίλων
διαστροφικών παρεκκλίσεων, µε κυρίαρχη την τοξικοµανία, σε µια προσπάθεια
απόκρυψης από το ίδιο το εγώ των τραυµατικών ναρκισσιστικών ελλειµµάτων που
αντιστοιχούν σε καταθλιπτικούς πυρήνες. Και είναι φορές που αυτό που διαφεύγει
στο υποκείµενο και παραµένει µασκαρεµένο, διαφεύγει και στον θεραπευτή, του
οποίου η προσοχή και η κατανόηση παραµένει εστιασµένη αλλού. Ενίοτε, έρχεται ένα
γεγονός, κάποιες φορές ψυχοσωµατικής τάξης, κάποιες φορές ένα µελαγχολικό
παραληρητικό επεισόδιο, για να φωτίσει τα βάθη του ψυχικού πόνου στα οποία ζει ο
ασθενής, χωρίς να µπορεί κι ο ίδιος να λεκτικοποιήσει. Πολλές φορές, την ρήξη
προκαλεί ένα γεγονός που θα µπορούσε να θεωρηθεί θετικό, επιτυχία, κατάκτηση
στόχων. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέροµαι, όµως, το ιδεώδες του εγώ, όντας
µεγαλοµανιακό και αδυσώπητο, απαιτεί την τελειότητα και, ως εκ τούτου, χτυπά
ανελέητα, θυµίζοντας

ότι, ούτε στο ελάχιστο, δεν έχει αγγίξει το υποκείµενο το

απόλυτο ιδανικό και το εισάγει σε έναν κύκλο σισύφειων προσπαθειών κατάκτησης
του απόλυτου στόχου, ο οποίος συνεχώς ξεφεύγει. Κάθε προσπάθεια συνεπάγεται
µια νέα απώλεια ενέργειας, µια µείωση του ενεργειακού δυναµικού και εποµένως µια
ακόµη µεγαλύτερη αγκίστρωση στο πρωτογενές µη διαφοροποιηµένο ιδανικό
αντικείµενο.
Στην συνέχεια, θα επικεντρωθώ στην περίπτωση µιας γυναίκας µε σοβαρή
ναρκισσιστική παθολογία, που έχοντας κινηθεί µέχρι κάποια στιγµή µέσα στα
µονοπάτια

οριακών

ψυχοπαθολογικών

εκδηλώσεων,

ξεκινά

µια

πορεία

αλλεπάλληλων σοβαρών καταθλιπτικών καταστάσεων, που παρ' ολίγο να της
στοιχίσουν την ζωή της. Εγκλωβισµένη σε ένα σχήµα επαναλήψεων από τις οποίες
αρνείται να διαφύγει, ζει τον κύκλο της πίστης ότι βρέθηκε το απόλυτο αντικείµενο και
στην συνέχεια τον πόνο της απόλυτης απογοήτευσης. Σε αδυναµία να δοµήσει την
ύπαρξή της µε µικρές απώλειες και τα συνεπακόλουθα µικρά πένθη, ζει µε το
αίσθηµα

του

αφανισµού

του

ίδιου

του

εαυτού

της.

Προσπαθώντας

να

παρακολουθήσω την διαδροµή της, θα σκιαγραφήσω και τις ενορµητικές περιπέτειες
της σύνδεσης της καταστροφικότητας µε τη libido, µε ενδιάµεσο το σώµα το οποίο
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υφίσταται όλους τους κραδασµούς της καταστροφικότητας που το εγώ δεν έχει
ενδοβάλλει.

Τέλος,

θα

εστιάσω

στις

περιπέτειες

της

µεταβιβαστικής-

αντιµεταβιβαστικής σχέσης που αναπόφευκτα αντικατοπτρίζει όλες αυτές τις ρωγµές
της σχέσης και, επί της ουσίας, της µη-σχέσης µε το αντικείµενο.
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