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Στο δοκίµιό του «Πένθος και Μελαγχολία» που συνέγραψε το
1915, ο Freud
αφοσιώνεται σε µία συγκριτική µελέτη
µελαγχολίας και πένθους. Θεωρεί το συναίσθηµα του πένθους
ως το φυσιολογικό πρότυπο της µελαγχολίας. Εκκινώντας από
αυτήν τη βάση, ο Freud θα αναλύσει, από την µεταψυχολογική
οπτική, την εργασία της µελαγχολίας και θα τη συγκρίνει µε την
εργασία του πένθους, υπολογίζοντας τις αποκλίσεις και
προσδιορίζοντας τις διαφορές. Αλλά, «οι παράγοντες, που
προκαλούν τις δύο εργασίες και προέρχονται από τις
ασκούµενες δράσεις της ζωή, µοιάζουν όσο τουλάχιστον είναι
διαφανείς. Το πένθος είναι, κανονικά, η αντίδραση στην
απώλεια ενός αγαπηµένου προσώπου ή µιας αφηρηµένης
έννοιας που λαµβάνει τη θέση του, όπως η πατρίδα, η
ελευθερία, ένα ιδανικό κ.λ.π. Υπό την επίδραση των ίδιων
δράσεων, σε πολλά άτοµα εµφανίζεται στη θέση του πένθους η
µελαγχολία, πράγµα που µας κάνει να υποψιαζόµαστε µία
νοσηρή προδιάθεση». Ιδού, λοιπόν, πώς πένθος και µελαγχολία
εµφανίζονται ως δύο απαντήσεις, η µία φυσιολογική και η άλλη
παθολογική, σε µία κοινή κατάσταση, αυτήν της απώλειας ενός
αντικειµένου. Η ψυχαναλυτική εµπειρία που έχουν αποκτήσει οι
ψυχοσωµατιστές, µε τη θεραπεία σωµατικά πασχόντων
ασθενών, µας επιτρέπει να θεωρήσουµε µία τρίτη λύση,
παθολογικής τάξεως, ως προς την απώλεια αντικειµένου, τη
σωµατοποίηση. Στηριζόµενος σε αυτή την καινούργια κλινική
βάση, πρόκειται να διεξάγω µία συγκριτική µελέτη του πένθους,
της µελαγχολίας και της σωµατοποίησης και, πιο ιδιαίτερα, της
µελαγχολίας και της σωµατοποίησης στο µέτρο που αυτές οι
δύο καταστάσεις αποτελούν δύο παθολογικές λύσεις, η πρώτη
ψυχικής τάξης, η δεύτερη σωµατικής τάξης, που, όµως, η
τελευταία προβαίνει και συνδέεται µε µία αδιαµφισβήτητα
ψυχοπαθολογική κατάσταση.
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, διεξήχθη µία έρευνα που
αφορούσε στις σχέσεις ανάµεσα στην ψυχοσωµατική οργάνωση
και τον κίνδυνο καρκίνου του στήθους, έρευνα που
διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχοσωµατικής του Παρισιού,
υπό τη διεύθυνση του Pierre Μarty, σε συνεργασία µε την
ογκολογική κλινική του Νοσοκοµείου Paul Brousse, υπό τη
διεύθυνση του Claude Jasmin. Tα αποτελέσµατα της έρευνας
ανέλυσε η Μonique Lee, επιδηµιολόγος του ΙΝSERM, η οποία
συµπεραίνει: «µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι νευρώσεις
του χαρακτήρα µε αβέβαιη ή κακή ψυχικοποίηση αποτελούν
έναν παράγοντα που συνδέεται µε τον κίνδυνο καρκίνου του
στήθους και ότι τρία άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία
συµπληρώνουν αυτήν την πληροφορία: ένα κυρίαρχο ΕγώΙδεώδες, οι παλιές απώλειες αντικειµένων ή οι πρόσφατες
ανεπεξέργαστες απώλειες αντικειµένων». Αυτή η µελέτη
υπογραµµίζει τη στατιστική σηµαντικότητα της συσχέτισης
µεταξύ µίας παλιάς, ή και πρόσφατης, απώλειας αντικειµένου
και µίας σοβαρής σωµατοποίησης. Εν τέλει, αυτή η µελέτη
υπογραµµίζει την κανονικότητα της σχέσης ανάµεσα στην
ελλιπή εργασία του πένθους, ίσως και ανύπαρκτης, και την
ανάπτυξη µιας σοβαρής σωµατοποίησης.
Στην πραγµατικότητα δεν εκπλησσόµαστε µε αυτήν τη
συσχέτιση µεταξύ µιας καθόλου ή πτωχά επεξεργασµένης
απώλειας αντικειµένου και της εµφάνισης µιας σωµατοποίησης,
διότι ξαναβρίσκουµε συχνά-πυκνά την ακόλουθη σειρά
διαδικασιών: ένα τραυµατικό αποδιοργανωτικό γεγονός
ακολουθείται από µία λανθάνουσα ασυµπτωµατική περίοδο,
περισσότερο ή λιγότερο µακρά, η οποία χαρακτηρίζεται από µία
ψυχική σιωπή, έπειτα εµφανίζονται οι πρώτες βιολογικές
ενδείξεις της αρρώστιας και τέλος η κλινική της έκφραση. Στο
έργο του, «Η ψυχοσωµατική τάξη» (1980), o Pierre Marty
αναφερόµενος στην πολλαπλότητα των αποδιοργανωτικών
γεγονότων γράφει: «για να τονίσουµε την αιτιολογική άποψη,
είναι δελεαστικό να κάνουµε µία καταγραφή των τραυµατισµών
που αποδιοργανώνουν το ψυχικό όργανο, ένας µεγάλος αριθµός
των οποίων µπορεί να θεωρηθεί υπό το πρίσµα της καθαρής
απώλειας αντικειµένου και του ανεπεξέργαστου πένθους. Το
εγχείρηµα, όµως, είναι δύσκολο λόγω της σύνδεσης, της
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συνάφειας που υπάρχει ανάµεσα στο τραυµατικό γεγονός και τη
δοµική οργάνωση του υποκειµένου, κατά τέτοιον τρόπον, ώστε
να είναι αδύνατο το ένα να θεωρηθεί ανεξάρτητα από το άλλο,
καθώς ο τραυµατισµός καταλαµβάνει τις ανεπαρκείς ζώνες
άµυνας των ατοµικών παλινδροµήσεων». Σ’ ένα µη
δηµοσιευµένο κείµενο της ίδιας χρονιάς, ο Pierre Marty
διευκρινίζει τον οικονοµικό ορισµό του τραυµατισµού στο πεδίο
της ψυχοσωµατικής: «στην ψυχοσωµατική, το ξεπέρασµα των
δυνατοτήτων προσαρµογής αντιστοιχεί στην έννοια του
τραυµατισµού. Ο τραυµατισµός ορίζεται ως το τελικό
αποδιοργανωτικό αποτέλεσµα πάνω στο ψυχικό και στο
σωµατικό όργανο. Οι τραυµατικές καταστάσεις έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό το γεγονός ότι διαρρηγνύουν την συνέχεια µιας
ορισµένης ψυχοσυναισθηµατικής κατάστασης του ατόµου,
εξαιτίας της απώλειας (πραγµατικής ή φανταστικής) ενός
αντικειµένου, µιας λειτουργίας ή µιας συναισθηµατικά
επενδεδυµένης σχέσης. Από την οικονοµική άποψη, οι
τραυµατικές καταστάσεις, όποιες κι αν είναι οι φαινοµενικές
καταβολές τους, (εξωτερικά γεγονότα ή νέες, φυσιολογικές ή
παθολογικές, εσωτερικές προδιαθέσεις), προκαλούν είτε µία
εισροή ενστικτωδών (ενορµητικών στο επίπεδο του ψυχικού
οργάνου) διεγέρσεων, είτε µια πτώση του ποσοστού των
διεγέρσεων ή ένα συνδυασµό και των δύο φαινοµένων. Έτσι, οι
τραυµατισµοί κινδυνεύουν να αποδιοργανώσουν τα λειτουργικά
όργανα τα οποία προσβάλλουν, η δε αποδιοργάνωση θα έχει την
τάση να επεκτείνεται (µε µία έννοια τελείως αντίστροφη από
εκείνη της ανάπτυξης ), όσο δε συναντά ένα σύστηµα ικανό να
την περιορίσει. Κατά κανόνα, οι τραυµατισµοί προσβάλλουν,
κατά πρώτον, το ψυχικό όργανο που αναζητά να
διαπραγµατευτεί µέσα στον ίδιο του τον εαυτό την ποικιλία των
διεγέρσεων που αυτό προκαλεί. Με αυτόν τον τρόπο, το ψυχικό
όργανο µπορεί να µπλοκάρει, να φράσσει και να µετριάζει, ή
και όχι, τις αποδιοργανωτικές κινήσεις πριν αυτές φτάσουν στο
σωµατικό επίπεδο». Αυτά τα κλινικά και οικονοµικά δεδοµένα,
από τις παρατηρήσεις των ψυχοσωµατικών ασθενών,
δικαιολογούν το γεγονός ότι µεταχειριζόµαστε τη
σωµατοποίηση ως µία παθολογική λύση άλλης τάξεως, στην
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περίπτωση της απώλειας αντικειµένου, σε σύγκριση µε τη
µελαγχολία.
Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της κατάστασης του πένθους
και αυτά της µελαγχολίας, οδηγούν τον Freud να ανασύρει ένα
πρώτο στρώµα αναπαραστατικών αναλυτικών στοιχείων που
µας επιτρέπουν να προσανατολιστούµε στην µεταψυχολογική
διαφοροποίηση µεταξύ των δύο καταστάσεων. Αυτός που
πενθεί ξέρει σε γενικές γραµµές ποιόν έχασε και την αξία αυτού
που έχασε. Μέσα του, η ποιότητα της συνείδησης συνδέεται µε
την απώλεια αντικειµένου. Αντιθέτως, στο µελαγχολικό
«πιστεύουµε ότι πρέπει να επιµείνουµε στην υπόθεση µιας
τέτοιας απώλειας, αλλά δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε
καθαρά αυτό που έχει απωλεσθεί και έχουµε, ακόµα
περισσότερο, το δικαίωµα να παραδεχθούµε ότι ούτε ο ασθενής
µπορεί να αντιληφθεί συνειδητά αυτό που έχασε. Άλλωστε, θα
µπορούσαµε επίσης να συναντήσουµε αυτήν την περίπτωση,
ακόµα, και όταν ο ασθενής γνωρίζει την απώλεια που
προκάλεσε τη µελαγχολία και, όντως, ξέρει ποιόν έχασε αλλά
όχι τί έχασε σε αυτό το πρόσωπο. Έτσι, θα µας υποδείκνυε να
αποδώσουµε τη µελαγχολία, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε
µία απώλεια αντικειµένου εκτός συνείδησης, σε αντίθεση µε το
πένθος στο οποίο τίποτα από ό,τι αφορά την απώλεια δεν είναι
ασυνείδητο». Μία πρώτη διαχωριστική γραµµή ξεχωρίζει
λοιπόν το πένθος από τη µελαγχολία αναφορικά µε την τοπική
διάσταση της απώλειας του αντικειµένου. Γιατί, λοιπόν, αυτή η
ασυνείδητη διάσταση της απώλειας αντικειµένου στην
µελαγχολία; Αυτή η ερώτηση µας οδηγεί συνειρµικά σε ένα
άλλο ψυχικό φαινόµενο που βιώνεται µέσα στην ασυνείδητη
διάσταση και µε τρόπο εξίσου αινιγµατικό: τον ηθικό µαζοχισµό
ή ασυνείδητο συναίσθηµα ενοχής ή ασυνείδητη ανάγκη για
τιµωρία. O Freud θέτει το ερώτηµα της ασυνείδητης διάστασης
του ηθικού µαζοχισµού στο κείµενό του σχετικά µε το
«Οικονοµικό πρόβληµα του µαζοχισµού» (1924). Εξηγεί την
ασυνείδητη διάσταση του ηθικού µαζοχισµού επικαλούµενος τη
διαδικασία της παλινδρόµησης µέσω της οποίας οι ερωτικές
συνιστώσες του Οιδιποδείου συµπλέγµατος
επανασεξουαλικοποιούνται παλινδροµικά. Εάν εφαρµόσουµε
στο φαινόµενο της ασυνείδητης διάστασης της απώλειας
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αντικειµένου κατά τη µελαγχολία, την εξήγηση που δίνει ο
Freud για την ασυνείδητη διάσταση του ηθικού µαζοχισµού,
µπορούµε λοιπόν να καταλάβουµε ότι στη µελαγχολία, αυτό
που κάνει την απώλεια αντικειµένου ασυνείδητη είναι το
γεγονός ότι ολόκληρο το απωλεσθέν αντικείµενο ή µέρος αυτού
έχει υποστεί µια διαδικασία παλινδρόµησης που το µετατρέπει
σε ασυνείδητο. Θα δούµε, στη συνέχεια, ότι θα βρούµε αυτήν
την υπόθεση δικαιολογηµένη.
Δύο κλινικά χαρακτηριστικά συνδέουν το πένθος και τη
µελαγχολία: η οδυνηρή διάθεση και η κατάργηση
του
ενδιαφέροντος για τον κόσµο. Βεβαίως, ο βαθµός του
συναισθήµατος της οδύνης και αυτός της έλλειψης
ενδιαφέροντος για τον κόσµο ποικίλλει τόσο στην κατάσταση
του πένθους όσο και στην µελαγχολία. Αυτά τα κλινικά
χαρακτηριστικά είναι αµέσως κατανοητά στην κατάσταση του
πένθους επειδή σε αυτό υπάρχει καθαρή συνείδηση του
απωλεσθέντος αντικειµένου, ενώ είναι πολύ πιο αινιγµατικά
στην κατάσταση της µελαγχολίας λόγω του ότι το υποκείµενο
δε γνωρίζει τί έχει απωλεσθεί.
Ένα τελευταίο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το πένθος
από τη µελαγχολία, οδηγεί, σύµφωνα µε τον Freud, σε µία
κατανόηση πιο γενική και πιο ολοκληρωµένη της εικόνας της
µελαγχολίας: το συναίσθηµα της αυτοεκτίµησης. Εάν η
ποιότητα και το επίπεδό του δεν τροποποιούνται στον
πενθούντα, αυτά στο µελαγχολικό υφίστανται µία µείωση και
µία υπέρµετρη πτώχευση: «ο µελαγχολικός µας δείχνει ακόµα
ένα πράγµα που λείπει στο πένθος, µία εκπληκτική µείωση της
αίσθησης του Εγώ, µία τεράστια πτώχευση του Εγώ. Στο
πένθος, ο κόσµος είναι φτωχός και άδειος, στη µελαγχολία
γίνεται έτσι το ίδιο το Εγώ». Ένα γεγονός είναι άµεσα
αξιοσηµείωτο: το αίσθηµα πτώχευσης του Εγώ του
µελαγχολικού συνοδεύεται από ένα θετικό, από οικονοµικής
άποψης, αντιστάθµισµα, το οποίο εκφράζεται µέσω των
αυτοµοµφών και των ύβρεων που απευθύνονται στον εαυτό του.
Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούµε ότι το αίσθηµα πτώχευσης
του Εγώ συνδέεται µε µια σειρά µαζοχιστικών εκδηλώσεων.
Έτσι, αυτό που διαφοροποιεί και ξεχωρίζει το πένθος από τη
µελαγχολία είναι η φύση της απώλειας: αντικειµενοτρόπος στον
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πενθούντα, ναρκισσιστική στο µελαγχολικό. Iδού, ο πρώτος
µεγάλος µεταψυχολογικός διαχωρισµός µεταξύ πένθους και
µελαγχολίας. Και ο Freud λέει περιληπτικά: «κατ’ αναλογία µε
το πένθος, θα έπρεπε να συµπεράνουµε ότι αυτός (o
µελαγχολικός) είχε υποστεί µία απώλεια ως προς το
αντικείµενο. Αυτό που προκύπτει από τα λεγόµενά του, είναι
µία απώλεια ως προς το Εγώ του».
Η κατάσταση της σοβαρής σωµατικής ασθένειας προηγείται και
συνοδεύεται από µία ψυχική κατάσταση αρκετά τυπική, στο
κέντρο της οποίας βρίσκεται µία ιδιαίτερης ποιότητας
κατάθλιψη, η θεµελιώδης κατάθλιψη. Ο P. Marty την όρισε το
1966 ως εξής: «η ψυχοσωµατική κατάθλιψη, την οποία πολλές
φορές ονόµαζα κατάθλιψη χωρίς αντικείµενο, τελικά, θα
µπορούσε να ονοµαστεί καλύτερα θεµελιώδης κατάθλιψη, αφού
συνιστά την ίδια την ουσία της κατάθλιψης, δηλαδή την πτώση
του επιπέδου του λιβιδινικού τόνου χωρίς κανένα θετικό
οικονοµικό αντιστάθµισµα». H θεµελιώδης κατάθλιψη
βασίζεται σε δύο προτάσεις: αυτή της πτώσης του λιβιδινικού
τόνου και αυτήν της απουσίας ενός θετικού αντισταθµίσµατος.
Στο ίδιο κείµενο, ο P. Marty διορθώνει αυτόν τον πρώτο ορισµό
µε την εξής διευκρίνιση: «η κατάθλιψη είναι εµφανής όπως την
αποκάλυψε η ψυχαναλυτική επαφή και όπως την επιβεβαιώνει
το αναµνηστικό ιστορικό. Έγκειται στη σηµαντική πτώση του
επιπέδου του λιβιδινικού τόνου, αντικειµενοτρόπου και
ναρκισσιστικού συνάµα». Η λιβιδινική αποεπένδυση είναι
συγχρόνως αντικειµενοτρόπος και ναρκισσιστική. Αφορά
συγχρόνως τα αντικείµενα του κόσµου, τα εσωτερικά
αντικείµενα ή αναπαραστάσεις και το Εγώ. «Η θεµελιώδης
κατάθλιψη εµφανίζεται ως µία εξαφάνιση της λίµπιντο, τόσο
της ναρκισσιστικής όσο και της αντικειµενοτρόπου και αυτό
χωρίς οικονοµικό αντιστάθµισµα άλλο από το λειτουργικό
κατακερµατισµό». Κατανοούµε εδώ ότι η απουσία θετικού
οικονοµικού αντισταθµίσµατος ισοδυναµεί µε τον λειτουργικό
κατακερµατισµό, δηλαδή µε την κατάσταση αποδιοργάνωσης
όλων των λειτουργιών, τόσο των ψυχικών όσο και των
σωµατικών: «βρίσκουµε λοιπόν ήδη, πολύ καθαρά
αποτυπωµένο, ένα µείζον στοιχείο, δηλαδή την εξάλειψη
κύριων λειτουργιών σε όλη την κλίµακα της ψυχικής
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δυναµικής. Εννοώ την ταύτιση, την ενδοβολή, την προβολή, τη
µετάθεση, την συµπύκνωση, τους συνειρµούς ιδεών και,
περαιτέρω, την αποφασιστική εξάλειψη της ονειρικής και
φαντασιωτικής ζωής». Θα συνοψίσουµε τον ορισµό της
θεµελιώδους κατάθλιψης υπογραµµίζοντας τις δύο µείζονες
πλευρές της, τη λιβιδινική αποεπένδυση του εγώ και την
αρνητική συµπτωµατολογία ως προς την ψυχική τάξη. Κατά
συνέπεια, είναι αξιοπρόσεχτο ότι, συνήθως, στην
σωµατοποίηση, δε συναντούµε το συναίσθηµα ψυχικής οδύνης,
ούτε εµφανή κατάργηση του ενδιαφέροντος του ασθενή για τον
κόσµο. Αυτά τα δύο κλινικά στοιχεία διαφοροποιούν την
κατάσταση σωµατοποίησης από τις καταστάσεις πένθους και
µελαγχολίας.
Κατά αυτό το πρώτο µέρος της συγκριτικής κλινικής µελέτης
µεταξύ των καταστάσεων του πένθους, της µελαγχολίας και της
σωµατοποίησης, ανακαλύψαµε ένα µείζον στοιχείο
µεταψυχολογικής ανάλυσης, το οποίο από τη µια µεριά
διαχωρίζει το πένθος από τις καταστάσεις της µελαγχολίας και
της σωµατοποίησης και από την άλλη µεριά, συνδέει τις
καταστάσεις της µελαγχολίας και της σωµατοποίησης: τη
ναρκισσιστική αποεπένδυση. Μετά από αυτήν την πρώτη
διαχωριστική γραµµή ανακαλύψαµε µια δεύτερη διαχωριστική
γραµµή, ανάµεσα στις καταστάσεις της µελαγχολίας και της
σωµατοποίησης, οι οποίες προηγουµένως ήταν ενωµένες υπό το
κράτος της ναρκισσιστικής απώλειας. Στη µελαγχολία η
λιβιδινική αποεπένδυση του Εγώ συνδέεται µε µία θετική
συµπτωµατολογία, λιβιδινικής τάξης ενώ στην κατάσταση της
σωµατοποίησης η λιβινική αποεπένδυση του Εγώ συνδέεται µε
µία συµπτωµατολογία αρνητική, αυτοκαταστροφικής τάξης.
Η απώλεια του αντικειµένου αντιπροσωπεύει µία κατάσταση,
µεγαλύτερου ή µικρότερου κινδύνου, για το Εγώ και απαιτεί,
από αυτό, µία ψυχική εργασία µε σκοπό την κυριαρχία επί των
διεγέρσεων, που παράγονται από την κατάσταση της απώλειας,
και την επιστροφή στην ατοµική ψυχοσωµατική οµοιόσταση. Η
εργασία του πένθους είναι το σύνολο των ψυχικών διαδικασιών
που οδηγούν στη αποκατάσταση της ψυχικής οικονοµίας και
στην καινούργια διαθεσιµότητα του Εγώ προς τα αντικείµενα
του. Ως εκ τούτου συνιστά το πρότυπο της εργασίας της
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κυριαρχίας του Εγώ, µε την οποία ο Freud θα συγκρίνει την
εργασία της µελαγχολίας. Η κύρια εργασία µε την οποία το Εγώ
βρίσκεται αντιµέτωπο στο πένθος είναι η αποσύνδεση της
λίµπιντο από το απωλεσθέν αντικείµενο. Αυτή η εργασία
αποσύνδεσης, η εργασία του πένθους, εξαρτάται κάθε φορά από
την ποιότητα της ψυχικής οργάνωσης του πενθούντος, από τη
δύναµη και τη διαφοροποίηση των ναρκισσιστικών επενδύσεων
και των επενδύσεων αντικειµένου και, κατά ένα γενικό τρόπο,
από τη σταθερότητα των διαδικασιών της ενορµητικής
διαπλοκής του έρωτα και της αυτοκαταστροφής κατά τις
κινήσεις επένδυσης εντός του Εγώ. «Tο φυσιολογικό είναι η
διατήρηση της κυριαρχίας του σεβασµού της πραγµατικότητας.
Αλλά το καθήκον το οποίο αναθέτει η πραγµατικότητα δεν
µπορεί να εκπληρωθεί αµέσως. Πράγµατι, εκτελείται κατά
γράµµα µέσω µεγάλης δαπάνης χρόνου και επενδυτικής
ενέργειας, ενώ, παράλληλα, το απωλεσθέν αντικείµενο
συνεχίζει να υπάρχει ψυχικά. Καθεµία από τις αναµνήσεις και
τις προσδοκίες, µέσω των οποίων η λίµπιντο ήταν συνδεδεµένη
µε το αντικείµενο, ορίζεται µία προς µία, υπερεπενδύεται και,
στη συνέχεια,
από την καθεµία πραγµατοποιείται η
αποσύνδεση της λίµπιντο». Εδώ, θέλω να υπογραµµίσω τη θέση
που επανακτά η ποσότητα της ενέργειας για επένδυση, στην
εργασία του πένθους, επειδή
αυτή η διαδικασία κατέχει
πρωταρχική σηµασία στη διαφοροποίηση της εργασίας του
πένθους από την εργασία της µελαγχολίας και αυτήν της
σωµατοποίησης. Η περιγραφή της φυσιολογικής εργασίας του
πένθους, που δίνει ο Freud, δεν αφήνει καµία αµφιβολία για τις
υπάρχουσες σχέσεις µεταξύ της ποιότητας αυτής της εργασίας
και του επιπέδου της ενέργειας επένδυσης που είναι παρούσα
στο Εγώ. Μετά από ένα µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό
διάστηµα, η εργασία του πένθους καταλήγει σε µία ψυχική
λύση, την οποία ο Freud ορίζει ως µία νέα θέση του Εγώ,
ελεύθερη, χωρίς αναστολή, και ικανή για νέες επενδύσεις
αντικειµένου. «Πάνω σε κάθε ανάµνηση και κατάσταση
προσµονής, που δείχνουν την σύνδεση της λίµπιντο µε το
απωλεσθέν αντικείµενο, η πραγµατικότητα τις παίρνει µία προς
µία και εκφέρει την ετυµηγορία της, δηλαδή ότι το αντικείµενο
δεν υπάρχει πια. Κατά κάποιον τρόπο, το Εγώ, από το σύνολο
8

των ναρκισσιστικών ικανοποιήσεων, αφήνεται να αποφασίσει
µπροστά στο ερώτηµα, εάν θέλει να µοιραστεί αυτό το
πεπρωµένο ή να παραµείνει ζωντανό και να λύσει τη σύνδεσή
του µε το κατεστραµµένο αντικείµενο». Εν όψει της
ολοκλήρωσης της εργασίας του πένθους, ο Freud επιµένει στο
βάρος της ετυµηγορίας της πραγµατικότητας και, βλέπουµε
καθαρά ότι, αυτό που παίρνει την απόφαση για το εγώ να
ξαναβρεθεί στη ζωή σε αντίθεση µε το νεκρό αντικείµενο, είναι
το σύνολο των ναρκισσιστικών ικανοποιήσεων. Έτσι, µπορούµε
να χαρακτηρίσουµε τη λύση του πένθους ως µία λύση
ναρκισσιστική.
Η εργασία της µελαγχολίας υποχρεώνει το Εγώ να έρθει
αντιµέτωπο µε δύο µεγάλους σκοπέλους της ψυχικής του
οικονοµίας: την ευθραυστότητα της ναρκισσιστικής του
οργάνωσης και τη βιαιότητα του σαδισµού του. Συνεπώς, η
λύση στην οποία καταλήγει η εργασία της µελαγχολίας για να
απαντήσει στην απώλεια του αντικειµένου είναι µία λύση
επώδυνη, η οποία εκτείνεται µέσα στον χρόνο. Αυτές οι δύο
παράµετροι της ψυχικής οικονοµίας του µελαγχολικού, η
ναρκισσιστική οργάνωση και ο σαδισµός, αποµακρύνουν την
εργασία της µελαγχολίας από την εργασία του πένθους και την
εγγράφουν µέσα σε ένα θεωρητικό σύµπαν συγγενές µε αυτό
που θεωρούµε στην εργασία της σωµατοποίησης. Για τον Freud,
η εργασία της µελαγχολίας θα πρέπει να καταλήξει στην
ταύτιση του Εγώ µε το απωλεσθέν αντικείµενο. Αυτή η
κατάληξη αντιπροσωπεύει το αποτέλεσµα µιας µακριάς και
επώδυνης εργασίας, κατά µεγάλο µέρος ασυνείδητης, αλλά
κυρίως συνιστά µία επιτυχία της ψυχικής εργασίας στο µέτρο
που αυτή έχει απαντήσει στην απώλεια του επενδεδυµένου
αντικειµένου µε την εσωτερική δόµηση ενός νέου αντικειµένου,
το Εγώ µέσα στα νέα ενδύµατα της ταύτισης. «Η επένδυση του
αντικειµένου αποδείχθηκε µικρής αντίστασης, καταργήθηκε,
ωστόσο η ελεύθερη λίµπιντο δεν µετατέθηκε σε ένα άλλο
αντικείµενο αλλά επανήλθε στο Εγώ. Εκεί όµως δεν βρήκε µια
οποιαδήποτε χρήση, αλλά χρησίµευσε για να εγκαθιδρύσει µία
ταύτιση του Εγώ µε το αντικείµενο που έχει εγκαταλειφθεί.
Έτσι, η σκιά του αντικειµένου έπεσε πάνω στο Εγώ, το οποίο
λοιπόν µπόρεσε να κριθεί από µία ιδιαίτερη αρχή, ως ένα
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αντικείµενο, το παραµεληµένο αντικείµενο». Από αυτήν την
χαρακτηριστική κατάληξη της εργασίας της µελαγχολίας,
µπορούµε να ανασύρουµε τρεις σηµαντικές ιδέες: η πρώτη
είναι ότι υπάρχει ένα νέο αντικείµενο. Είναι αναµφισβήτητα το
πιο σηµαντικό αποτέλεσµα σε οικονοµικό επίπεδο. Η δεύτερη
είναι ότι υπάρχουν σαδιστικές, καταστροφικές κινήσεις, αλλά
το σηµαντικό σηµείο, εδώ, είναι ότι αυτές οι κινήσεις
απευθύνονται σε ένα αντικείµενο. Η τρίτη ιδέα απορρέει από τις
δύο προηγούµενες: εδώ, µε τη λύση της εργασίας της
µελαγχολίας, έχουµε να κάνουµε µε µία ψυχική οργάνωση, µία
οργάνωση που προσφέρει στις ενορµητικές κινήσεις και ιδίως
στις κινήσεις καταστροφής µιαν αρένα, ένα τόπο, ένα σύστηµα
όπου αυτές οι κινήσεις µπορούν να αναπτυχθούν µε έναν
οργανωµένο τρόπο: το αντικείµενο. Ο Freud διευκρινίζει τη µία
από τις πλευρές της οργάνωσης που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως τους
ψυχοσωµατιστές αναλυτές: «έχουµε εκθέσει αλλού την ιδέα ότι
η ταύτιση
είναι το προκαταρκτικό στάδιο της επιλογής
αντικειµένου και ο πρώτος, αµφίθυµος στην έκφρασή του
τρόπος, σύµφωνα µε τον οποίο το Εγώ εκλέγει ένα αντικείµενο.
Θα ήθελε να ενσωµατώσει αυτό το αντικείµενο, µέσω της
καταβρόχθισης, σύµφωνα µε τη στοµατική ή κανιβαλική φάση
της ανάπτυξης της λίµπιντο». Αυτό που υπογραµµίζει ο Freud
σε αυτό το κείµενο είναι η διπλή διάσταση της καθήλωσης και
της παλινδρόµησης κατά την συγκρότηση της διαδικασίας της
ταύτισης. Ο Abraham, τον οποίο ο Freud αναφέρει στο κείµενο
του, επέµεινε στον ειδικό χαρακτήρα της στοµατικής
καθήλωσης στη γένεση της µελαγχολίας. Έχοντας προτείνει να
διαιρέσουµε την πρωτόγονη στοµατική φάση σε δύο διαδοχικά
στάδια, ο Αbraham γράφει: «το δευτερογενές στάδιο, το
σαδιστικό-στοµατικό, σηµαίνει, λοιπόν, την έναρξη µιας
αµφιθυµικής σύγκρουσης στη λιβιδινική ανάπτυξη του παιδιού,
ενώ η προηγούµενη πρωτογενής περίοδος του θηλασµού θα
µπορούσε να οριστεί ως προ-αµφιθυµική. Το στάδιο στο οποίο
η λίµπιντο του µελαγχολικού παλινδροµεί, από τη στιγµή που
θα χάσει το αντικείµενο, εµπεριέχει την αµφιθυµική σύγκρουση
υπό την πλέον πρωτόγονη µορφή της και κατά συνέπεια την πιο
απότοµη και την πιο ωµή. Η λίµπιντο απειλεί το αντικείµενο µε
καταστροφή µέσω καταβρόχθισης» (1924).
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Ο P.
Marty απέδωσε ιδιαίτερη σηµασία στα συστήµατα
καθήλωσης–παλινδρόµησης στη θεωρία του για τις διαδικασίες
σωµατοποίησης. Η ύπαρξη στοµατικών κανιβαλικών
καθηλώσεων στην ψυχογένεση της µελαγχολίας συνιστά χωρίς
καµιάν αµφιβολία έναν παράγοντα ψυχικής οργάνωσης στο
µέτρο που αυτές οι καθηλώσεις επιτρέπουν στο µελαγχολικό να
αναστείλει την κίνηση της αποδιοργάνωσης που αρχίζει µε την
απώλεια του αντικειµένου, ενώ την ίδια στιγµή υποχρεώνουν
την ψυχική εργασία προς µία επανοργάνωση η οποία καταλήγει,
όπως µόλις είδαµε, στην ταύτιση του Εγώ µε το απωλεσθέν
αντικείµενο. Ο Benno Rosenberg, στο δοκίµιό του, «Η εργασία
της µελαγχολίας» (1986), απέδωσε στο ρόλο της ταύτισης
κατά την εργασία της µελαγχολίας όλη την σηµασία που της
άξιζε: «αυτό που µας δείχνει η εργασία της µελαγχολίας είναι
µία κατάσταση κατά την οποία η ταύτιση παραµένει η µόνη
δυνατότητα επεξεργασίας. Από αυτήν την άποψη, η εργασία της
µελαγχολίας είναι µια κρίσιµη εµπειρία κατά την οποία η
ταύτιση είναι η µόνη επί το έργον, η µόνη ικανή να παράσχει
µια διέξοδο στο Εγώ που στριµώχνεται ανάµεσα στην
αδυναµία να αποεπενδύσει το αντικείµενο και στην αδυναµία να
συνεχίζει να το επενδύει».
Ο Freud, έχοντας επιµελώς θεσπίσει το πρώτο προαπαιτούµενο
για την εργασία της µελαγχολίας, «η παλινδρόµηση πηγαίνει
από την επένδυση του αντικειµένου στη στοµατική φάση της
λίµπιντο που ανήκει ακόµα στο ναρκισσισµό», λαµβάνει την
ίδια µέριµνα για να θεσπίσει το δεύτερο προαπαιτούµενο, την
αµφιθυµική σύγκρουση που γεννιέται από την απώλεια του
αντικειµένου: «δεν πρέπει να αµελούµε, µεταξύ των
προαπαιτούµενων της µελαγχολίας, την αµφιθυµική
σύγκρουση, άλλοτε πιο πραγµατικής προέλευσης και άλλοτε πιο
εγγενούς. Εάν η αγάπη για το αντικείµενο, η οποία δε µπορεί
να εγκαταλειφθεί, ενώ αυτό καθαυτό το αντικείµενο έχει
εγκαταλειφθεί καταφεύγει στη ναρκισσιστική ταύτιση, το µίσος
ασκεί τη δράση του πάνω σ’ αυτό το υποκατάστατο αντικείµενο
καθυβρίζοντάς το, υποτιµώντας το, κάνοντάς το να υποφέρει
και παίρνοντας από αυτήν την οδύνη το όφελος µιας σαδιστικής
ικανοποίησης. Ο αυτοβασανισµός της µελαγχολίας,
αναµφισβήτητα πλούσιος σε απόλαυση, σηµαίνει, ακριβώς ότι
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το αντίστοιχο φαινόµενο της καταναγκαστικής νεύρωσης, την
ικανοποίηση των σαδιστικών τάσεων και του µίσους που
απευθύνονται στο αντικείµενο και, πάνω σε αυτή την πορεία,
υφίστανται την στροφή επί του ίδιου του εαυτού». Από αυτές τις
γραµµές ο Freud µας δείχνει την ανάπτυξη και την διαµόρφωση
ενός σαδοµαζοχιστικού συστήµατος που πρόκειται να
αποτελέσει το υφάδι της εργασίας της µελαγχολίας. Πρέπει να
επιµείνουµε, ακόµα µια φορά, στο γεγονός ότι το
σ α δ ο µ α ζο χ ι σ τ ι κό σ ύ σ τ η µ α δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α δ ε ι χ θ ε ί
αποτελεσµατικό παρά µόνον επειδή υπάρχει ένα αντικείµενο, το
οποίο του επιτρέπει να αναπτυχθεί µέσα σε ένα οργανωµένο
ψυχικό πλαίσιο, πλαίσιο που προσφέρει µιαν δίοδο για την
διοχέτευση των καταστροφικών ενορµήσεων, δηλαδή τον
σαδισµό.
Για να συνοψίσουµε την εργασία της µελαγχολίας, θα πρέπει
κατ’ αρχάς να πούµε ότι εκτυλίσσεται κατά µήκος ενός νήµατος
διαδικασιών. Το µεγαλύτερο και πιο σηµαντικό µέρος αυτής της
διαδικασίας κατά τον Freud είναι ασυνείδητο. Αντιστοιχεί «σε
πλήθος µαχών, µίας προς µία, για το αντικείµενο, στις οποίες
µίσος και αγάπη µάχονται το ένα την άλλη, το ένα για να
αποσυνδέσει τη λίµπιντο από το αντικείµενο, η άλλη για να
επικυρώσει αυτήν τη θέση της λίµπιντο ενάντια στην επίθεση. Ο
Freud µας λέει ότι αυτές τις µάχες, µία προς µία, δε µπορούµε
να τις τοποθετήσουµε σε κανένα άλλο σύστηµα παρεκτός στο
ασυνείδητο, στο βασίλειο των µνηµονικών ιχνών των
πραγµάτων (σε αντίθεση µε τις επενδύσεις των λέξεων)». Μόνο
σε ένα δεύτερο χρόνο η διαδικασία γίνεται συνειδητή, και ο
Freud λέει ότι, παρουσιάζεται στη συνείδηση όπως µία
σύγκρουση µεταξύ ενός µέρους του Εγώ και την κριτική αρχή».
Σκέφτοµαι ότι µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τη φροϋδική λύση
της εργασίας της µελαγχολίας ως λύση µαζοχιστική. Ο Benno
Rosenberg, στο κείµενό του που παρατέθηκε νωρίτερα,
ερµηνεύει την κατάληξη της εργασίας της µελαγχολίας στο ίδιο
πνεύµα, εντάσσοντας τη σαδοµαζοχιστική εκπλήρωση µέσα σε
ένα πιο γενικό πλαίσιο της εκ νέου ενορµητικής διαπλοκής του
Έρωτα µε τις καταστροφικές ενορµήσεις. «Λέγοντας ότι το
θεµελιώδες σηµείο που χαρακτηρίζει την εργασία της
µελαγχολίας είναι η εκ νέου ενορµητική διαπλοκή, δεν κάνουµε
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τίποτε άλλο από το να επαναλαµβάνουµε τη σηµασία, που
υπογραµµίσαµε, του περάσµατος από τον αυτό-σαδισµό προς το
µαζοχισµό, µια διαδικασία ισοδύναµη µε την εκ νέου διαπλοκή
των ενορµήσεων». Βρίσκουµε εδώ, στη θέση του Benno
Rosenberg, αυτήν την οικονοµική-δυναµική δίοδο, την
αναγκαία για το πέρασµα του σαδισµού, ο οποίος έχει υποστεί
απόµιξη, στο µαζοχισµό, δηλαδή σε ένα σαδοµαζοχιστικό
σύστηµα, και αυτή η δίοδος βασίζεται αναγκαστικά στην
ύπαρξη ενός αντικειµένου.
Με την εργασία της σωµατοποίησης κατεβαίνουµε πιο χαµηλά
στην κλίµακα των ικανοτήτων του Εγώ για την κυριαρχία επί
των διεγέρσεων. Χρησιµοποίησα την έκφραση, εργασία της
σωµατοποίησης σε αναλογία µε αυτήν του πένθους και της
µελαγχολίας, αλλά δεν είναι προφανές ότι αυτή η έκφραση είναι
η αρµόζουσα για την ανάπτυξη µίας σωµατικής ασθένειας στο
µέτρο που έχουµε ξεπεράσει το εννοιολογικό όριο ανάµεσα
στην τάξη των ψυχικών διαδικασιών και στην τάξη των
σωµατικών διαδικασιών. Ωστόσο, εάν θεωρήσουµε, όπως έκανα
εγώ, τις διαδικασίες σωµατοποίησης ως αλληλένδετες
σηµαδιακών ψυχικών γεγονότων, σκέφτοµαι ότι δικαιούµαστε
να µιλάµε για εργασία σωµατοποίησης.
Εν τούτοις, το ερώτηµα δεν έχει επιλυθεί στο σύνολό του καθώς
η θεωρία απαιτεί να συµφιλιώσουµε την έννοια της
αποδιοργάνωσης που οδηγεί σε µια σωµατοποίηση µε αυτήν
µιας εργασίας που υποτίθεται ότι παράγει µία σωµατοποίηση.
Θα εξηγήσω αυτήν την προφανή αντίφαση αργότερα, καθώς θα
αναπτύσσω το θέµα µου.
Γενικά, οι οικονοµικές προϋποθέσεις, εξ αιτίας των οποίων η
ψυχική λειτουργία ενός ασθενούς οδηγείται στην
αποδιοργάνωση µέχρι του βαθµού της εµφάνισης µιας
σωµατοποίησης, πρέπει να αναζητηθούν στην πρώιµη ιστορία
του ασθενούς. Αυτές, εγκαλούν, εν γένει, επώδυνα βιωµένες
εµπειρίες που άφησαν µέσα στον ψυχισµό ανεξίτηλα ίχνη
ναρκισσιστικών πληγών. Δεν είναι σπάνιο να βρίσκει κανείς
στην ιστορία ενός µεγάλου αριθµού ασθενών τραυµατικές
εµπειρίες οι οποίες θυµίζουν εκείνες τις αναφορές του Ferenczi
στο κείµενο του 1933 περί «της σύγχυσης γλωσσών µεταξύ των
ενηλίκων και του παιδιού», και µε αφετηρία εκείνες,
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εγκαθίσταται στο εσωτερικό του Εγώ, µία ενδο-ναρκισσιστική
σχάση που αποσκοπεί να αντιπαραθέσει στις διαδικασίες
παλινδρόµησης µία διαδικασία «τραυµατικής προόδου».
Αναγνωρίζουµε σε αυτήν την, κατά Ferenczi, τραυµατική
πρόοδο, την έννοια της πρωιµότητας του Εγώ, όπως ορίστηκε
από τον Michel Fain τη δεκαετία του 1990. Άλλες τραυµατικές
εµπειρίες, οι οποίες άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στον ψυχισµό του
ασθενούς θυµίζουν την έννοια της «εσωτερίκευσης του
αρνητικού» που περιέγραψε ο Αndré Green το 2010: «ο Freud
ελαχιστοποίησε, χωρίς αµφιβολία, το ρόλο των εµπειριών που
βιώθηκαν κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και το ρόλο
των ουλών που άφησαν στον ψυχισµό, συχνά για µία περίοδο
πολύ µεγάλης διάρκειας µετά την επέλευση των γεγονότων που
τις προκάλεσαν. Αυτές οι περιπτώσεις σηµαδεύτηκαν από
ψυχικά γεγονότα που προκάλεσαν περισσότερο ή λιγότερο
αναπηρίες. Όταν η εξέλιξη πρόκειται να εγκαταστήσει για
πάντα αυτές τις υπολειµµατικές καταστάσεις που σηµάδεψαν
την οργάνωση του ψυχισµού, σκέπτοµαι ότι παρακολουθούµε
αυτό που προτείνω να ονοµάσουµε η εσωτερίκευση του
αρνητικού. Θέλω να πω ότι ο ψυχισµός έχει ενδοβάλει αυτές
τις πρώιµες αµυντικές αντιδράσεις ως ασυνείδητο τρόπο
άµυνας, αλλοιώνοντας την ψυχική οργάνωση και εµποδίζοντας
τη να αναπτυχθεί κατά τα συνήθη πρότυπα σύµφωνα µε την
αρχή της ευχαρίστησης. Για να το πούµε διαφορετικά, ο
ψυχισµός διαφεύγει από πρότυπα συµπεριφοράς που
υπαγορεύονται από θετικές εµπειρίες. Αυτή η έκβαση τον έκανε
να χάσει την προσαρµοστική του ευελιξία και επέβαλε
αντιδράσεις που υπαγορεύονται από τις αποκτηθείσες αµυντικές
στρεβλώσεις, οι οποίες µαρτυρούν την εσωτερίκευση του
αρνητικού, µία µορφή αρνητικής πρωτογενούς ταύτισης. Aυτές
οι γραµµές προέρχονται από το βιβλίο του A. Green, «Illusions
et désillusions» της ψυχαναλυτικής εργασίας. Μπορούµε, χωρίς
καµία δυσκολία, να ξαναβρούµε στην ιστορία ικανού αριθµού
ασθενών µας παραδείγµατα αυτού του είδους και το πιο
συνηθισµένο ανάµεσά τους, όσο και φοβερό λόγω της
επικινδυνότητας του, είναι το Εγώ-Ιδεώδες. Αυτοί οι αρνητικοί
σχηµατισµοί, οι προερχόµενοι από παλιές τραυµατικές
εµπειρίες, σχηµατίζουν το έδαφος για τις ψυχοσωµατικές
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αποδιοργανώσεις στην ενήλικη ζωή, λόγω των οικονοµικών
συνεπειών που προκαλούν στο επίπεδο των ναρκισσιστικών
επενδύσεων του Εγώ. Καθότι αυτοί οι αρνητικοί σχηµατισµοί,
οι οποίοι στηρίζονται στις καταστροφικές ενορµήσεις και
συντηρούνται από αυτές, στερούν το Εγώ από έναν τοµέα της
ενέργειας του για επενδύσεις, περισσότερο ή λιγότερο
εκτεταµένο, που όπως
γνωρίζουµε, προέρχεται από την
ναρκισσιστική λίµπιντο.
«H απώλεια του αντικειµένου αγάπης», µας λέει ο Freud, «είναι
µία εξαιρετική ευκαιρία για να αξιοποιηθεί και να εµφανιστεί η
αµφιθυµία των σχέσεων αγάπης». O Freud υπογραµµίζει εδώ
τον αποδιοργανωτικό χαρακτήρα της απώλειας αντικειµένου
στην οικονοµική ισορροπία της ψυχικής ζωής. Από αυτό ακούµε
ότι η απώλεια του αντικειµένου αγάπης προκαλεί άµεσα µία
κατάσταση απόµιξης των ενορµήσεων και κατά συνέπεια µία
απελευθέρωση των καταστροφικών ενορµήσεων. Όµως,
υπάρχει µια διαφορετική σειρά σχέσεων, καθοριστικής
σηµασίας, για την εκλογή του τρόπου ψυχικής εργασίας που
επακολουθεί την απώλεια του αντικειµένου. Όσο περισσότερο
υψηλό είναι το συνολικό επίπεδο της ενέργειας για επενδύσεις
εντός του Εγώ, τόσο περισσότερο το Εγώ είναι προστατευµένο
από την επίδραση της αµφιθυµίας και ειδικότερα του σαδισµού.
Είδαµε ότι κατά τη διάρκεια µιας εργασίας φυσιολογικού
πένθους, η αµφιθυµική σύγκρουση είναι πρακτικά απούσα.
Αντίθετα, στην εργασία της µελαγχολίας, η απώλεια του
αντικειµένου είναι η ευκαιρία για µία αµφιθυµική σύγκρουση
µεγάλης δριµύτητας και καθοδηγεί το σαδισµό να στραφεί µε
ωµότητα ενάντια στο Εγώ. Στην εργασία της σωµατοποίησης
και λόγω του συνήθους χαµηλού επιπέδου διαθέσιµης
ναρκισσιστικής λίµπιντο, η απώλεια του αντικειµένου είναι µια
ανοιχτή κρίση η οποία αποκαλύπτει ξαφνικά την
αυτοκαταστροφή χωρίς
να µπορούν να τη σταµατήσουν
επαρκώς στέρεες άµυνες της ερωτικής τάξης.
«Στην ψυχοσωµατική τάξη» (1980),o Pierre Marty βεβαιώνει
ότι η θεµελιώδης κατάθλιψη στηρίζεται, σε επίπεδο
συµπτωµατολογίας, ταυτοχρόνως, «στην ύπαρξη µίας ευρείας
αρνητικής συµπτωµατολογίας, κατασκευασµένης από
εξαφανίσεις και λειτουργικά ελλείµµατα, και συγχρόνως στην
15

έλλειψη µιας θετικής συµπτωµατολογίας». Έτσι, το αρνητικό
διατρέχει όλη την έκταση της ψυχικής αποδιοργάνωσης που
προηγείται της σωµατοποίησης και που τη συνοδεύει. Ήδη, το
1966,στην εναρκτήρια παρουσίαση της θεµελιώδους
κατάθλιψης, ο Pierre Marty βεβαίωνε τον άρρηκτο δεσµό
µεταξύ θεµελιώδους κατάθλιψης και ενστίκτου του θανάτου :
«εν περιλήψει, η θεµελιώδης κατάθλιψη παρουσιάζεται ως µία
εξαφάνιση της λίµπιντο, τόσο της ναρκισσιστικής όσο και της
αντικειµενοτρόπου, και όλο αυτό χωρίς οικονοµικό
αντιστάθµισµα άλλο από τον λειτουργικό κατακερµατισµό.
Πιστεύω πως αυτοί οι δύο όροι : η εξαφάνιση της λίµπιντο από
τη µια µεριά, ο λειτουργικός κατακερµατισµός από την άλλη,
συνιστούν ακριβώς τον ορισµό του ενστίκτου του θανάτου στον
οποίο καταλήγουµε. Πιστεύω ότι η θεµελιώδης κατάθλιψη
συνιστά κατ’ αυτόν τον τρόπο µία από τις µεγαλύτερες κλινικές
εκδηλώσεις της πρωτοκαθεδρίας του ενστίκτου του θανάτου».
Αυτό που ο Pierre Marty περιγράφει ως αρνητική
συµπτωµατολογία είναι µία γενικευµένη εξάλειψη όλων των
ψυχικών εκφράσεων. Όµως, αυτό που στηρίζει την ψυχική
έκφραση, είναι η δραστηριότητα της σύνδεσης και της
ενοποίησης των ερωτικών ενορµήσεων. Κατά συνέπεια, αυτό
που ονοµάζω εργασία σωµατοποίησης προκύπτει από µία
ασυνείδητη δραστηριότητα των καταστροφικών ενορµήσεων
στο πλαίσιο ενός προµελετηµένου σχεδίου για την κυριαρχία
των διεγέρσεων στο επίπεδο του Εγώ. Για τον Μarty,η
αρνητικότητα των διαδικασιών της αποδιοργάνωσης είναι
καθολική αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ένστικτο του θανάτου
είναι ο κυρίαρχος του χώρου. Αυτή η ενορµητική διάσταση
διαχωρίζει ριζικά τη φύση της θεµελιώδους κατάθλιψης από τις
άλλες καταθλίψεις: «εδώ, δε βρίσκουµε αυτό που προσωρινά θα
ονοµάσω «λιβιδινικό αγκίστρωµα» των άλλων καταθλίψεων.
Καθότι, εάν σκεφτώ ότι, σε όλες τις µορφές κατάθλιψης, η
πρωτοκαθεδρία του ενστίκτου του θανάτου εκδηλώνεται σε
κάποιο χρόνο, είτε σε συνέχεια της απώλειας του αντικειµένου,
είτε λόγω µιας µετα-τραυµατικής έµφραξης της περί ου ο λόγος
αντικειµενοτρόπου ή ναρκισσιστικής λειτουργίας, σκέπτοµαι
επίσης ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κατάθλιψης
συντελείται ένα πραγµατικό λιβιδινικό αγκίστρωµα στο πλαίσιο
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µιας, παράλληλης ή παλινδροµικής, αντικειµενοτρόπου ή
ναρκισσιστικής ανάκτησης, σε σχέση µε το προ-τραυµατικό
σηµείο εκκίνησης. Ονοµάζω λιβιδινικό αγκίστρωµα αυτό που
µας γίνεται αισθητό στις διάφορες νευρωτικές ή ψυχωτικές ή
µετουσιωτικές εκφράσεις, είτε πρόκειται για αγχώδη
παρείσφρυση του αντικειµένου, για ενοχική ενδοβολή του
αντικειµένου, είτε πρόκειται για πραγµατική ανάκτηση της
αντικειµενοτρόπου ή ναρκισσιστικής σχέσης µέσω
σαδοµαζοχισµού, είτε πρόκειται για µία κίνηση µετουσιωτική».
Έχοντας χαρακτηρίσει την εργασία του πένθους ως τη
ναρκισσιστική λύση και την εργασία της µελαγχολίας ως τη
µαζοχιστική λύση, µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την εργασία
της σωµατοποίησης ως τη σωµατική λύση εξ αιτίας της
απώλειας του αντικειµένου.
Συµπερασµατικά σε αυτή τη συγκριτική µελέτη µεταξύ
πένθους, µελαγχολίας και σωµατοποίησης, θα εξετάσω τους
τρεις τύπους λύσης, τη ναρκισσιστική, τη µαζοχιστική και τη
σωµατική, από την ιδιαίτερη οπτική του πόνου. Θα πούµε
λοιπόν, υποθετικά, ότι καθεµιά από αυτές τις λύσεις είναι ένας
διαφορετικός τρόπος θεραπείας του ψυχικού πόνου, ο οποίος
εξαρτάται από την ψυχοσωµατική οργάνωση του ασθενή. Η
πρώτη παρατήρηση που κάνουµε από αυτήν την οπτική είναι η
αναγνώριση ενός οδυνηρού συναισθήµατος που συνοδεύει την
εργασία του πένθους και αυτήν της µελαγχολίας, ενώ το
οδυνηρό συναίσθηµα λείπει από την εργασία της
σωµατοποίησης. Κάτι διαχωρίζει λοιπόν, από την οικονοµική
άποψη, την εργασία του πένθους και αυτήν της µελαγχολίας
από την εργασία της σωµατοποίησης. Το ζήτηµα του πόνου
θέτει ένα αίνιγµα στον Freud. Το αναφέρει πολλές φορές στο
κείµενό του 1915, αλλά η επίλυση του θα πρέπει να περιµένει
το 1926 και την προσπάθεια του για εξηγήσεις στο βιβλίο
«Aναστολή, σύµπτωµα και άγχος»: «η έντονη επένδυση υπό την
µορφή της επιθυµία του απωλεσθέντος αντικειµένου του οποίου
νιώθουµε την απουσία, µια επένδυση ακατάπαυστα αυξανόµενη
ως επακόλουθο του ακόρεστου χαρακτήρα της, δηµιουργεί τις
ίδιες οικονοµικές συνθήκες µε την οδυνηρή επένδυση ενός
µέρους του πληγωµένου σώµατος και καθιστά δυνατό να µην
λάβουµε υπ’ όψη µας τον περιφερικό καθορισµό του σωµατικού
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πόνου! Tο πέρασµα από το σωµατικό πόνο στον ψυχικό πόνο
αντιστοιχεί στην αλλαγή της ναρκισσιστικής επένδυσης σε
επένδυση αντικειµένου. Η αναπαράσταση του, εξ ανάγκης, σε
υψηλό βαθµό, επενδεδυµένου αντικειµένου, παίζει το ρόλο του,
από την αύξηση των ερεθισµάτων, επενδεδυµένου µέρους του
σώµατος. Η συνεχής διαδικασία επένδυσης και η αδυναµία
αναστολής της παράγουν την ίδια ψυχική κατάσταση του
αισθήµατος του αβοήθητου». Για τον Freud, η κατάσταση του
ψυχικού πόνου, κατ’
αναλογία µε το σωµατικό πόνο,
προέρχεται από την υπερεπένδυση της αναπαράστασης του
απωλεσθέντος αντικειµένου. Αυτό που χρειάζεται να
υπογραµµίσουµε εδώ, είναι
η ικανότητα του Εγώ, στην
συνθήκη της απώλειας του αντικειµένου να παράσχει µία
λιβιδινική υπερεπένδυση. Σε σύγκριση µε το πένθος και τη
µελαγχολία, καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι η απουσία
συναισθήµατος πόνου κατά την εργασία της σωµατοποίησης
προέρχεται από µία ανεπάρκεια λιβιδινικής επένδυσης, η οποία
θα µπορούσε να διασφαλίσει την υπερεπένδυση του
απωλεσθέντος αντικειµένου. Αυτό µοιάζει να επιβεβαιώνει τη
συνέχεια του κειµένου: «εάν η εµφανιζόµενη αίσθηση
δυσαρέσκειας περιβάλλει, λοιπόν, αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα
του πόνου, που δε µπορούµε να περιγράψουµε µε µεγαλύτερη
ακρίβεια, αντί να εκδηλωθεί υπό τη µορφή της αντίδρασης του
άγχους, στρεφόµαστε προς την κατεύθυνση να καταστήσουµε
υπεύθυνο έναν παράγοντα, στον οποίο συνήθως προσφεύγουµε
ελάχιστα για εξηγήσεις, το αυξηµένο επίπεδο των σχέσεων
επένδυσης και σύνδεσης στις οποίες διενεργούνται οι εκείνες οι
διαδικασίες που οδηγούν στην αίσθηση της δυσαρέσκειας».
Αυτό το τελευταίο µέρος του φροϋδικού κειµένου µας δίνει το
κλειδί όχι µόνο για την διεξαγωγή της εργασίας της
σωµατοποίησης αλλά επίσης και τη διαφορά ανάµεσα σε αυτήν
και στην εργασία της µελαγχολίας. Αποκαλύπτει τον κύριο
διαφοροποιητικό χαρακτήρα ανάµεσα στην εξέλιξη των δύο
διαδικασιών, δηλ. το επίπεδο στο οποίο εκτυλίσσονται οι
διαδικασίες επένδυσης και σύνδεσης. Πρόκειται για το επίπεδο
της ποσότητας της ενέργειας για επένδυση µέσα στο Εγώ.
Αυτός ο παράγοντας είναι υπεύθυνος για το συναίσθηµα του
πόνου, όταν το επίπεδο της ενέργειας για επένδυση είναι αρκετά
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υψηλό για να διασφαλίσει τις απαραίτητες υπερεπενδύσεις για
την αναπαράσταση του απωλεσθέντος αντικειµένου. Αλλά
επίσης, αυτός ο παράγοντας είναι υπεύθυνος για την απουσία
του συναισθήµατος του πόνου, όταν το επίπεδο της ενέργειας
για επενδύσεις είναι ανεπαρκές. Στο σηµείο αυτό, ας
θυµηθούµε, ότι ο Pierre Marty δεν έπαψε να υπογραµµίζει την
σηµασία του παράγοντα της εξαφάνισης της λίµπιντο στις
καταστάσεις ψυχικής αποδιοργάνωσης.
Μια δεύτερη παρατήρηση µας οδηγεί να συσχετίσουµε την
εργασία της µελαγχολίας µε την εργασία της σωµατοποίησης.
Στην έναρξη της µίας και της άλλης υπάρχει η λιβιδινική
αποεπένδυση του Εγώ. Για την εργασία της µελαγχολίας, ο
Freud εκφράζεται ως εξής: «το µελαγχολικό σύµπλεγµα
συµπεριφέρεται ως µία ανοιχτή πληγή, προσελκύει από παντού
προς το µέρος του ποσά ενέργειας για επένδυση (τα οποία
ονοµάσαµε στις µεταβιβαστικές νευρώσεις «αντι-επενδύσεις»)
και αδειάζει το Εγώ µέχρι ολικής πτώχευσης του». Για την
εργασία της σωµατοποίησης, µόλις υπενθυµίσαµε το χαρακτήρα
της εξαφάνισης της λίµπιντο, τόσο της ναρκισσιστικής όσο και
της αντικειµενοτρόπου, κατά τη διάρκεια της αποδιοργανωτικής
διαδικασίας, όπως έχει περιγράψει ο Pierre Marty. Συνεπώς,
µετά την απώλεια του αντικειµένου, οι δύο διαδικασίες, αυτή
της µελαγχολίας και αυτή της σωµατοποίησης, υφίστανται από
ενορµητικής άποψης, από µία ενδο-ναρκισσιστική
παλινδροµική κίνηση.
Περιέγραψα πρόσφατα αυτόν τον τρόπο παλινδρόµησης στο
εσωτερικό του Εγώ, από το λιβιδινικό πόλο στον πόλο της
αυτοσυντήρησης. Αυτή η παλινδρόµηση συνιστά µία επείγουσα
αντίδραση εκ µέρους του Εγώ µετά την απώλεια του
αντικειµένου αγάπης. Συγχρόνως, όµως, ανοίγει δίοδο σε µία
πιο βαθιά αποδιοργάνωση που υποθάλπεται από την
αυτοκαταστροφή. Εκκινώντας από την κοινή ενδοναρκισσιστική παλινδροµική κίνηση, η εργασία της
µελαγχολίας και εκείνη της σωµατοποίησης πρόκειται να
γνωρίσουν διαφορετικά πεπρωµένα. Η επιτυχία της
µελαγχολίας, όπως είδαµε προηγουµένως, έγκειται στην
ικανότητα της δηµιουργίας ενός καινούργιου εσωτερικού
αντικειµένου υπό τη µορφή µιας ταύτισης του Εγώ µε το
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απωλεσθέν αντικείµενο. Αυτή η ταύτιση στηρίζεται πάνω σε
ένα σύστηµα καθήλωσης –παλινδρόµησης που έχει συγκροτηθεί
από τη δεύτερη, στοµατική κανιβαλική φάση της λίµπιντο. Αυτή
η παλινδροµική λιβιδινική κίνηση επιτρέπει στην εργασία της
µελαγχολίας την αναδιοργάνωση υπό τη σαδοµαζοχιστική
µορφή, την οποία εκθέσαµε λεπτοµερώς νωρίτερα. Από την
πλευρά της, η ψυχική αποδιοργάνωση που οδηγεί στη
σωµατοποίηση δεν συνάντησε κάτι σαν «πλατύσκαλο»
ανακοπής, το οποίο θα επέτρεπε, όπως στην περίπτωση της
µελαγχολίας, σε µιαν αναδιοργάνωση που θα στηριζόταν στις
ερωτικές συνιστώσες.
Θα πρέπει τώρα να επιστρέψουµε στην έκφραση «εργασία της
σωµατοποίησης». Είδαµε από τις περιγραφές του Pierre Marty,
ότι η διαδικασία της σωµατοποίησης σηµαδεύεται καθ’ όλη την
εξέλιξη της από τη σφραγίδα του αρνητικού που υποθάλπεται
από τις καταστροφικές ενορµήσεις και το θάνατο. Πώς, λοιπόν,
µπορούµε να δικαιολογήσουµε την ονοµασία αυτής της
αποκλειστικά αρνητικής κίνησης ως ψυχική εργασία; Ε, λοιπόν,
εάν τοποθετηθούµε από την οπτική του πόνου, σκέφτοµαι ότι
µπορεί να βρούµε αρµόζουσα την εξήγηση σύµφωνα µε την
οποία το Εγώ προσπαθεί να αποφύγει τον πόνο της απώλειας
του αντικειµένου εξαλείφοντας το όργανο που βιώνει τον πόνο.
Πρόκειται για την ύστατη λύση όταν κανένα λιβιδινικό
στήριγµα δεν επιτρέπει άλλα αµυντικά µέσα ενάντια στον πόνο.
Πρόκειται για µία λύση που προσοµοιάζει µε έναν ψυχικό αυτόακρωτηριασµό. Κατ’ αυτό τον τρόπο το Εγώ, έχοντας
καθορισµένο σκοπό την αποφυγή του πόνου, χρησιµοποιεί
ενεργητικά, ως ύστατο µέσο επιβίωσης,
τη διαδικασία
αποαντικειµενοποίησης, η οποία στηρίζεται στις ενορµήσεις
καταστροφής και θανάτου. Από αυτήν την άποψη, µου φαίνεται
δικαιολογηµένο να µιλάµε για εργασία της σωµατοποίησης.
Επειδή, το Εγώ θα συγκροτήσει σε ένα άλλο επίπεδο ένα
αντικείµενο, για να σταµατήσει, προσωρινά ή πιο µόνιµα, την
κίνηση της ψυχικής αποδιοργάνωσης: το σώµα παίρνει τη
σκυτάλη του ελλείποντος ψυχισµού και προσφέρεται σε νέες
δυνατότητες επαν-αντικειµενοποίησης, ως υποκατάστατο ενός
ψυχικού αντικειµένου.
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Θα
ολοκληρώσουµε αυτήν τη µελέτη µε µερικές
παρατηρήσεις για τη θέση της ενοχής σε καθεµία από τις τρεις
λύσεις που ταυτοποιήσαµε ως απάντηση στην απώλεια του
αντικειµένου. Κατ’ αρχάς χρειάζεται να θυµίσουµε ότι µιλήσαµε
επί µακρόν για την ενοχή χωρίς να την κατονοµάσουµε, µέσα
από την αµφιθυµική σύγκρουση, το σαδισµό και τις ενορµήσεις
καταστροφής, οι οποίες σηµάδεψαν την εργασία της
µελαγχολίας, όπως κι εκείνη της σωµατοποίησης. Εκεί ακόµα,
µια ποιοτική διαφορά διαχωρίζει το πένθος και τη µελαγχολία,
όπου η ενοχή εκφράζεται θετικά, περισσότερο ή λιγότερο
θορυβωδώς και τη διαδικασία της σωµατοποίησης όπου είναι
βουβή. Αλλά, η κύρια διαφορά έγκειται στη σύγκριση ανάµεσα
στην εργασία της µελαγχολίας και αυτήν της σωµατοποίησης.
Είδαµε ότι, στην πρώτη, η επιτυχία έγκειται στη συγκρότηση
µιας σαδοµαζοχιστικής λύσης. Εδώ, η ενοχή απορροφάται εξ
ολοκλήρου από τον ηθικό µαζοχισµό του Εγώ. Αντιθέτως, στην
εργασία της σωµατοποίησης εξαιτίας της γενικευµένης
εξάλειψης όλων των ψυχικών σχηµατισµών, ο σαδοµαζοχισµός
δε βρίσκει καµία ψυχική έκφραση. Η ενόρµηση θανάτου
εγκατέλειψε τα σύνορα ενός οργανωµένου Υπερεγώ και
µεταµορφώθηκε σε µία ελεύθερη αυτοκαταστροφικότητα. Στην
εργασία της σωµατοποίησης είναι τελικά η σωµατοποίηση αυτή
καθαυτή που γίνεται το υποκατάστατο του Υπερεγώ. Έχουµε δει
πολλούς από τους ασθενείς µας που ερµηνεύουν την εξέλιξη της
σωµατικής τους ασθένειας ωσάν να ήταν υπαγορευµένη από
ένα Υπερεγώ, άλλοτε προστατευτικό και άλλοτε διωκτικό. Έτσι
αυτό που έχει απωλεσθεί σε ψυχικό επίπεδο ίσως, εν µέρει,
ξαναβρίσκει κάτι ζωντανό στο σωµατικό επίπεδο.
Μετάφραση στα ελληνικά: Μ. Κισσανδράκη
Επιµέλεια: Φ. Μπόµπος

21

