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11ο Συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας 

"Πένθη και καταθλίψεις" 

 

 

Περίληψη της οµιλίας του : 

 

Ιωάννη Βαρτζόπουλου 

Ο ρόλος της απώλειας και του πένθους στη διαδικασία της µίµησης 

 

      Η απώλεια του αντικειµένου, και ως προτύπου του τού στήθους, και η 

αντικατάστασή του από την ψευδαίσθηση της αναπαράστασής του θεωρείται ως το 

πρόδροµο στοιχείο της σκέψης και ίσως η γενεσιουργός στιγµή αυτού που θεωρούµε  

ανθρώπινο ψυχισµό. Αν και ο ρόλος της απώλειας, όπως τίθεται στην πρωταρχική 

αυτή στιγµή, θεωρείται ουσιαστικός, δεν αναφερόµαστε συνήθως στην έννοια ενός 

πρωταρχικού πένθους ως ισοδύναµου της ανάδυσης της σκέψης. Η έµφαση στο 

επίπεδο αυτό παραµένει στην απώλεια και στην εµφάνιση της ψευδαίσθησης της 

αναπαράστασης  και όχι στους µετασχηµατισµούς του Εγώ που άλλωστε θεωρείται 

ότι είναι ακόµη υπό διαµόρφωση. Ενδεχοµένως αυτό είναι ένα πρώτο βήµα 

διαµόρφωσής του.  

    Η έννοια του πένθους αναφέρεται στην πραγµατική ή φαντασιακή απώλεια του 

αντικειµένου όταν αυτό στη συνέχεια εγείρεται εντός του Εγώ ως µία απόπειρα 

διαχείρισης της απώλειας του. Ο ναρκισσιστικός τύπος επιλογής του αντικειµένου και 

η αµφιθυµική επένδυσή του είναι τα στοιχεία εκείνα που θα καθορίσουν το 

πεπρωµένο της απώλειας. Η ναρκισσιστική επιλογή του αντικειµένου καθορίζει το 

γεγονός ότι η απώλειά του βιώνεται ως απώλεια του Εγώ ενώ η αµφιθυµική του 

επένδυση, που ανήκει  πλέον στην εσωτερική οικονοµία του Εγώ, θα καθορίσει την 

ένταση του ενοχικού και αυτοτιµωρητικού ιδεασµού και τη βαρύτητα του πένθους και 

της συνοδού κατάθλιψης.  Στην περίπτωση αυτή η έµφαση τίθεται στους δοµικούς 

και οικονοµικούς µετασχηµατισµούς του Εγώ (Freud, 1917). 
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    Ο Φρόυντ χρησιµοποίησε αυτήν την παθολογική εκδοχή ως µία οδό µελέτης των 

ταυτίσεων, για τις οποίες µεταξύ των άλλων είπε ότι αποτελούν την πρώτη µορφή 

σχέσης µε το αντικείµενο καθώς και ότι η ταύτιση οφείλει να διαχωρίζεται από τη  

µίµηση. Με την τελευταία παρατήρησή του ο Φρόυντ έθετε έµφαση στους δοµικούς 

και οικονοµικούς µετασχηµατισµούς  του Εγώ στη διαδικασία των ταυτίσεων, οι 

οποίοι προφανώς θεωρούσε ότι απουσιάζουν από τη διαδικασία της µίµησης.  

Προκύπτει λοιπόν το ερώτηµα αυτού που προηγείται της δυνατότητας του Εγώ να 

δηµιουργεί σχέσεις µε αντικείµενα που υπόκεινται στη διαδικασία της απώλειας και 

της ταύτισης. Οι όροι imitation in order to perceive και imitation in order to be 

χρησιµοποιήθηκαν για να αποδώσουν αυτές τις στιγµές σύστασης του εγώ ώστε να 

αποκτήσει στη συνέχεια τη δυνατότητα της ταύτισης και της απώλειας (Gadini, 

1969,1987). Θεωρήθηκε ότι κατά τη διαδικασία της µίµησης το υπό διαµόρφωση Εγώ 

δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει  µία σχέση αντικειµένου που θα οδηγούσε σε 

ταύτιση και απώλεια.  Το ίδιο το αντικείµενο δεν γίνεται αντιληπτό ως τέτοιο αλλά το 

αναδυόµενο Εγώ είναι σε θέση να καταγράψει µόνο τις αλλαγές που δηµιουργούνται 

εντός του υπό την επίδραση του αντικειµένου χωρίς όµως την αντίληψη του 

αντικειµένου και χωρίς µία σχέση αντικειµένου που να αντιστοιχεί σε µία εκδοχή της 

ταύτισης ( ενδοβολή, ενσωµάτωση, εσωτερίκευση, ταύτιση) ή της απώλειας και του 

συνακόλουθου πένθους. Στο επίπεδο αυτό η απώλεια του αντικειµένου δεν βιώνεται 

από το εγώ ως απώλεια αλλά ως ακρωτηριασµός του.  

    Οι τροποποιήσεις αυτές του Εγώ που αντιστοιχούν στη µετάβαση από τον 

αυτοερωτισµό στον πρωτογενή ναρκισσισµό, δηµιουργούν ένα Εγώ που συστήνεται 

στη βάση της αντίληψης και στη συνέχεια εκτίθεται στον κόσµο των αντικειµένων. Η 

προσέγγιση αυτή είναι επίσης µία εύλογη αναφορά στο σύστηµα «αντίληψη-

συνείδηση» του Φρόυντ που εκδηλώνεται  ως συνείδηση εαυτού και αντικειµένου 

καθώς και της  άποψής του ότι το Εγώ είναι κατ’ αρχήν και κυρίως ένα σωµατικό Εγώ 

που οργανώνεται στη βάση των αντιλήψεων που δηµιουργούν οι τροποποιήσεις 

εντός του. (Freud, 1923) 

      Ο αναλυόµενος που θα παρουσιασθεί δηµιούργησε κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης µία σαφή αίσθηση  πως το αντικείµενο λειτουργούσε διεισδυτικά και 

ακυρωτικά του Εγώ έστω και εάν ήταν παρόν και δοτικό. Έγινε αισθητό ότι η ιδιαίτερη 

διαµόρφωση της ναρκισσιστικής του παθολογίας αναφερόταν σε ένα Εγώ που δεν 

µπορούσε να είναι µόνο ούτε όταν το αντικείµενο ήταν παρόν ούτε όταν ήταν απόν 
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και υπό την έννοια αυτή δεν ήταν σε θέση να το πενθήσει, να ταυτιστεί µε αυτό και να 

εµπλουτισθεί (Winnicott, 1958).   Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο ενώ σε ένα 

επίπεδο ενίσχυε το Εγώ συγχρόνως καταργούσε τους όρους αυτονοµίας του ώστε η 

µόνη οδός ύπαρξής του να είναι συγκολλητικές ταυτίσεις που αποκλείουν τις 

διεργασίες του πένθους, δεν ήταν δηλαδή  σε θέση να αναπτύξει τη διαδικασία της 

µίµησης in order to perceive (Meltzer, 1975, Bick, 1968,1986)  

     Το εγώ του αναλυόµενου βίωνε την αυτονοµία του ως ακρωτηριασµό που του 

αφαιρούσε τη δυνατότητα να λειτουργήσει. Τις στιγµές αυτές η χρήση των κάθετων 

ερµηνειών έθετε το ερώτηµα και έδινε τη δυνατότητα, συµβολικά και πραγµατικά,  

δηµιουργίας ενός χώρου,  µιας αυτόνοµης συνείδησης της αντίληψης της 

πραγµατικότητας µε τη µορφή της imitation in order to perceive.  

Συζητείται ο ρόλος των κάθετων ως προς τις οριζόντιες ερµηνείες (από κοινού 

γενετικές και µεταβίβασης) ως µία προσπάθεια  να δηµιουργηθεί ο χώρος που θα 

είναι διαθέσιµος στο Εγώ για να τον καταλάβει και όχι µόνο να απελευθερωθεί από 

τις συγκρουσιακές σχέσεις αντικειµένου, τις αναπόφευκτες ταυτίσεις και το πένθος 

της απώλειας (Lombardi, 2003,2010).  

Σε συγκεκριµένες διαµορφώσεις της µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης µε κάµψη των 

λειτουργιών του Εγώ, η αναφορά στο αντικείµενο κάµπτει ακόµη περισσότερο το 

Εγώ και τότε προέχει η διασαφήνιση και διασφάλιση της δυνατότητας του Εγώ να 

λειτουργεί αυτόνοµα. Η χρήση των κάθετων έναντι των οριζόντιων ερµηνειών είναι 

ενδεδειγµένη στις περιπτώσεις αυτές. Κριτήριο για την ορθότητα της επιλογής  

οφείλει να είναι, όπως και σε κάθε ερµηνεία, εάν διευκολύνει ή αναστέλλει τους 

συνειρµούς. (Lombardi 2004, Bonaminio 2004, Greenberg 2004, Grotstein 2004).  
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