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11ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

"Πένθη και καταθλίψεις" 

 

Περίληψη της οµιλίας του : 

 

Δηµήτρη Τζάκσον 

Η επιστροφή του χαµένου αντικειµένου σε πένθος και µελαγχολία 

 

Ο Freud γράφει ότι στην µελαγχολία ο ασθενής, όπως και ο αναλυτής, δεν βλέπει 

καθαρά το τι έχει χαθεί. Αντίθετα στο πένθος, ο άνθρωπος γνωρίζει ποιον έχει χάσει 

αλλά όχι τι αντιπροσωπεύει το πρόσωπο αυτό.  Η απώλεια ως εκ τούτου, είναι 

ασυνείδητη. Επίσης, κατά τον Freud, στο φυσιολογικό πένθος ο κόσµος έχει γίνει 

φτωχότερος, ενώ στην µελαγχολία είναι το ίδιο το εγώ που φτωχαίνει. Έτσι, συµπεραίνει 

ότι η απώλεια- απογοήτευση που έφερε η σχέση µε το αντικείµενο δεν προκάλεσε 

µετάθεση λιβιδινικών επενδύσεων προς άλλα αντικείµενα αλλά ταύτιση, όπου η ‘σκιά’ 

του χαµένου αντικειµένου εγκαθίσταται εντός του εγώ και µέσω σχάσης (cleavage ) ένα 

µέρος του εγώ καταδικάζει, τιµωρεί, βάλλεται κατά του άλλου µέρους το οποίο έχει 

ταυτιστεί µε το χαµένο αντικείµενο.  

 Ο Freud συµφωνεί µε τον Abraham ότι η ταύτιση αυτή βασίζεται στην στοµατική 

ενσωµάτωση του αντικειµένου µέσω παλινδρόµησης του ατόµου και ότι η επιλογή του 

αντικειµένου είναι ναρκισσιστικού τύπου.   

Στη κλινική πράξη όµως, σχετικά εύκολα παραβλέπει κανείς ότι αυτού του τύπου οι 

παλινδροµήσεις αντιπροσωπεύουν µία πρωτόγονη µορφή αγάπης,  εξιδανικευµένης 

µεν, άλλα όπου αγάπη σηµαίνει το να «είσαι» το αντικείµενο αντί να το «έχεις». 

Πρόκειται για κάτι χρήσιµο να έχει ο αναλυτής υπ’ όψιν  όταν αντιµετωπίζει το θυµό και 

την καταστροφικότητα που εξαπολύεται στην κλινική συνθήκη όταν το αντικείµενο 
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υποδηλώνει την ανεξαρτησία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ερµηνεία του θυµού ή της 

καταστροφικότητας συχνά είναι αναποτελεσµατική εφ’ όσων εκλαµβάνεται από τον 

αναλυόµενο ως υπόδειξη ή µοµφή από ένα υπερεγώ που τον κατηγορεί και του 

καταλογίζει ευθύνη · ότι «φταίει», εφόσον υπολείπεται ενός ιδεώδους όπου δεν θα 

έπρεπε να υπάρχει καταστροφικότητα στην ανθρώπινη ψύχη.  

 Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σηµαντικό ο αναλυτής να µπορεί να διατηρεί επαφή µέσα 

του µε αυτό που έχει χαθεί · µε αυτό που όπως γράφει ο Freud, ο ασθενής δεν γνωρίζει 

ότι έχει χάσει.  Γιατί όταν βάλλεται από βίαιες προβολές η ερµηνεία του σαδοµαζοχισµού 

δεν αρκεί και ο αναλυτής κινδυνεύει να γίνει µέρος αυτού το οποίο ερµηνεύει.  Σε αυτή 

την περίπτωση η ανάλυση τείνει προς τη πλευρά των εκδραµατίσεων, όπου κερδίζουν οι 

δυνάµεις της νεύρωσης επί αυτών της ζωής και της εξέλιξης. Αυτό που χρειάζεται ο 

ασθενής, είναι να βρει ένα αντικείµενο το οποίο κάτω από τα πυρά ενός σαδιστικού 

υπερεγώ κρατά την συγκρότηση και την ισορροπία του, αλλά κρατά και επαφή µε τα 

δικά του εσωτερικά αντικείµενα µέσω  θετικών ταυτίσεων που αφορούν και την ίδια την 

αναλυτική διαδικασία- χωρίς υπέρµετρη εξιδανίκευση ( γνωρίζοντας τα όρια της) ή 

απαισιοδοξία, πιστεύοντας ότι η ανάλυση έχει αποτύχει · εφόσον αυτό που δεν γνωρίζει 

ότι έχει χάσει ο ασθενής, είναι η επαφή µε ένα καλό, αν και εξιδανικευµένο αντικείµενο. 

 Αυτό πιο εύκολα λέγεται παρά  πράττεται στη κλινική, όταν υπάρχουν παρατεταµένα 

διαστήµατα αρνητικής µεταβίβασης.   Παρόλ’ αυτά, µε τη πρόοδο της αναλυτικής 

διαδικασίας,  ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να ενδοβάλει ένα αντικείµενο πιο στέρεο, πιο 

ανθεκτικό απέναντι και σε µελλοντικές απώλειες. Σε άλλη περίπτωση, ο µελαγχολικός ο 

οποίος βιώνει µία απώλεια, δεν θα βρίσκεται ποτέ µόνος του. Είναι πάντα µαζί µε ένα 

υπερεγώ το οποίο τον κατηγορεί και τον απαξιώνει για την αποτυχία του να κρατήσει το 

αντικείµενο µέσα του, υπό την κατοχή του, όπως έχει περιγράψει ο Brenner.  Γιατί ο 

µελαγχολικός δεν ψάχνει για µια καλύτερη σχέση αντικειµένου. Παραµένει 

προσκολληµένος σε ένα µισητό κακό αντικείµενο εφόσον για αυτόν το καλύτερο 

αντικείµενο δεν υπάρχει, έχει χαθεί και φοβάται ότι χάθηκε για πάντα. 

Ο Abraham, ο οποίος είχε δώσει περισσότερη έµφαση στις προ-γενετήσιες σχέσεις 

αντικειµένου, εντόπισε το σηµείο καθήλωσης της µανιο-κατάθλιψης µεταξύ δεύτερου 

στοµατικού και πρώτου πρωκτικού σταδίου.  Δηλαδή εκεί όπου το µερικό αντικείµενο  
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καταβροχθίζεται και αποβάλλεται ως άχρηστο κοπρανώδες σώµα. Αυτή είναι η σχέση 

την οποία έχει ενδοβάλει ο µελαγχολικός. Και ως µερικό αντικείµενο του «ανήκει» ως 

µέρος του σώµατος του. Στην µεταβίβαση συµπεριφέρεται προς τον αναλυτή µε 

παρόµοιο τρόπο.  Και εφόσον ο αναλυτής του « ανήκει» κάθε αποχωρισµός βιώνεται και 

ως αποτυχία του αναλυόµενου να τον κρατήσει µέσα, και ως άδικη και σκληρή 

συµπεριφορά του αναλυτή ο οποίος εγκαταλείπει. Από την άποψη τις προγενετήσιας 

ανάπτυξης ο ασθενής ίσως έχει δίκιο, εφ’ όσον το στήθος όντος «ανήκει» στο βρέφος.  

 Η Klein συµφώνησε µε τους Freud και Abraham σε αυτό, όπως και στον ρόλο της 

απώλειας στην ενεργοποίηση του πένθους. Πρόσθεσε όµως ότι η έντονη αµφιθυµία 

προς το µητρικό αντικείµενο προκαλεί και βαθύτερα άγχη καταστροφής στον εσωτερικό 

κόσµο, κινητοποιώντας παράλληλα και την ανάγκη για επανόρθωση και αποκατάσταση 

της καταστροφής µέσω της καταθλιπτικής θέσης.  

 Το πώς προχωρά κανείς σε αυτό τον δρόµο της εξέλιξης, αλλά και µέσω της αναλυτικής 

διαδικασίας αναζητώντας το χαµένο αντικείµενο, είναι η πτυχή του θέµατος την οποία θα 

προσπαθήσω να αναπτύξω σε αυτήν την εισήγηση. 

 Η παρουσιάσει θα συµπεριλαµβάνει και κλινικό υλικό µιας αναλυτικής περίπτωσης 

όπου η επιβολή ενός αυταρχικού τιµοριτικού υπερεγώ έχει αντικαταστήσει το κάλο 

αντικείµενο το οποίο χάθηκε. Η αναλυόµενη δεν γνωρίζει τι έχει χαθεί, ζώντας τις 

συνεχείς απειλές ενός εχθρικού περιβάλλοντος, µαζί µε την αδυναµία της να ξεριζώσει 

το ‘κακό’ από µέσα της. Δεν γνωρίζει ότι αυτό που έχει χάσει είναι η πίστη της σε ένα 

καλύτερο ποιο ανθρώπινο αντικείµενο . Παράλληλα, ο αναλυτής  γίνεται στόχος 

επιθέσεων λόγο της αδυναµίας του να αποκαταστήσει το εξιδανικευµένο αντικείµενο,  

επιθέσεις οι οποίες καθηλώσουν τη δυνατότητα του να λειτουργήσει ως αυτόνοµο και 

ανεξάρτητο αντικείµενο, αλλά πίσω από το οποίο κρύβεται η απώλεια ενός ποιο 

ανθεκτικού αντικειµένου το οποίο θα εµπεριέξει τη καταστροφικότητα και τα 

καταθλιπτικά άγχη τα οποία αναδύονται.  

Ο αναλυτής καλείτε σε αυτή τη περίπτωση να διαφυλάξει για την ασθενή την ελπίδα για 

την ανεύρεση ενός καλύτερου αντικειµένου, ιδιαίτερα όταν δέχεται επιθέσεις για την 

αδυναµία του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του τιµοριτικού υπερεγώ. Δηλαδή, καλείτε 
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να κρατήσει µέσα του αυτό που η αναλυόµενη έχει χάσει και δεν γνωρίζει ότι έχει χάσει, 

ώστε να απελευθερωθούν και οι αόρατες δηµιουργικές δυνάµεις που υπάρχουν µέσα 

της.   
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