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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ 

θά πρέπει νά ληφθεί ύπόψη δτι τό κεφάλαιο πού τιτλοφορείται Ή 
Συγκινησιακή Πανούκλα, γραμμένο τό 1943 κι έλαφρά άναθεω-
ρημένο άπό τόν Ίδιο τόν Ράιχ πρίν συμπεριληφθεί στήν 'Ανάλυση 
τοϋ Χαρακτήρα, τοποθετήθηκε στό τέλος τοΰ τρίτον τόμου τής 
παρούσας Ικδοσης, γιά νά γίνει κατανοητή ή όρολογία του μέσα 
στά πλαίσια αύτοΰ τοΰ Ιργου καί γιά νά μπορέσει 6 άναγνώστης νά 
παρακολουθήσει άδιιίσπαστα τήν έζέλιξη τοΰ Ράιχ άπό τήν άνάλνση 
τοΰ χαρακτήρα στη βιοφυσική τής όργόνης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ή δεύτερη ίκδοση αύτοΰ τοΰ βιβλίου (1945) έξαντλήθηκε γρήγορα 
καί γιά περισσότερο άπό δύο χρόνια ή ζήτηση του δέν μπορούσε νά 
Ικανοποιηθεί. Ό έκδοτικός μας οίκος ήταν όλότελα άπασχολημέ-
νος μέ έκδόσεις σχετικές μέ τό νεώτερο πεδίο τής όργονοβιοφυσι-
κής (Ή Ανακάλυψη τής Όργόνης, Τόμ. II: Ή Βιοπάθεια τοΰ 
Καρκίνου, 1948, κλπ.). 'Επιπλέον, δίσταζα νά κυκλοφορήσω μιά 
νέα Ικδοση τής 'Ανάλυσης τοΟ Χαρακτήρα Αύτό τό βιβλίο 
έξακολουθεί νά χρησιμοποιεί ψυχαναλυτική όρολογία καί νά κάνει 
ψυχολογική περιγραφή των νευρώσεων. Στά 15 χρόνια πού πέρα-
σαν άπό τήν κυκλοφορία τής πρώτης Εκδοσης χρειάστηκε ν' 
Αναμορφώσω καί νά ξαναδιατυπώσω τήν άντίληψή μας γιά τή 
συγκινησιακή άσθένεια. Σ' αύτό τό διάστημα σημειώθηκαν σημαν-
τικές έξελίξεις: ό «χαρακτήρας» ίγινε Ινας δρος πού σημαίνει τήν 
τυπική βιοφυσική συμπεριφορά. 01 «συγκινήσεις» κατέληξαν δλο 
καί πιό πολύ νά σημαίνουν έκδηλώσεις μιδς άπτής βιοενέργειας, 
τής όργονοενέργειας τοΰ όργανισμοΰ. Σιγά-σιγά, μάθαμε νά τή 
χειριζόμαστε πρακτικά μ' αύτό πού τώρα πιά όνομάζεται «Ιατρική 
όργονοθεραπεία». Στόν πρόλογο τής δεύτερης Εκδοσης, τόνιζα δτι 
ή «άνάλυση χαρακτήρα» έξακολουθεί νά Ισχύα στό χώρο τής 
ψυχολογίας τοΰ βάθους, δπου άρχικά διαμορφώθηκε καί στήν 
όποία έξακολουθεί νά άνήκει. Δέν έξασι ηΰμε πιά τήν άνάλυση τοΰ 
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χαρακτήρα δπως περιγράφεται σέ τοΰτο τό βιβλίο. 'Ωστόσο, 
έζακολουθοΰμε νά χρησιμοποιούμε τή χαρακτηραναλυτική μέθοδο 
σέ όρισμένες καταστάσεις· έζακολουθοΰμε νά προχωρούμε άπό τίς 
στάσεις τοΰ χαρακτήρα στά βάθη τής άνθρώπινης έμπειρίας. Μόνο 
πού στήν όργονοθεραπεία προχωρούμε πιά βιοενεργειακά καί δχι 
ψυχολογικά 

Γιατί, λοιπόν, νά κυκλοφορήσουμε μιά τρίτη έκδοση αύτοΰ τοΰ 
βιβλίου, μέ τήν άρχική του μορφή; Ό βασικός λόγος είναι δτι δέν 
μπορεί κανείς νά κατανοήσει εύκολα τήν όργονομία καί τήν Ιατρική 
όργονοθεραπεία, άν δέν ξέρει καλά τή γένεση καί τήν άνάπτυξή 
τους άπό τή μελέτη τής άνθρώπινης συγκινησιακής παθολογίας, 
δπως ήταν διαμορφωμένη πριν άπό είκοσι ή είκοσι πέντε χρόνια. 

Ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα έξακολουθεϊ νά Ισχύει καί νά 
προσφέρει ύπηρεσίες στήν ψυχιατρική, άλλά δέν έπαρκεϊ γιά τήν 
άντιμετώπιση τοΰ βιοενεργειακοϋ πυρήνα τών συγκινησιακών 
λειτουργιών. Είναι άπαραίτητη γιά τόν Ιατρικό όργονοθεραπευτή 
πού, χωρίς νά ίχει μελετήσει ψυχανάλυση, έρχεται κατευθείαν στήν 
όργονοβιοφυσική τής δεκαετίας τοΰ 1940. 'Ο ψυχίατρος, πού δέν 
Ιχει μελετήσει τίς βιοενεργειακές λειτουργίες τών συγκινήσεων, 
τείνει νά παραβλέπει τόν όργανισμό σάν τέτοιο καί νά μένει 
προσηλωμένος στήν ψυχολογία τών λέξεων καί τών συνειρμών. Δέ 
θά μπορέσει ν' άνακαλύψει τό βιοενεργειακό υπόβαθρο καί 
καταγωγή τών κάθε είδους συγκινήσεων. Ό όργονοθεραπευτής, 
άπό τήν άλλη μεριά, έκπωδευμένος νά βλέπει τόν άσθενή πρώτα 
άπ' δλα σά βιολογικό όργανισμό, μπορεί νά ξεχάσει εύκολα δτι, 
έκτός άπό τή μυϊκή θωράκιση, τίς σωματικές αίσθήσεις, τά 
όργονοτικά ρεύματα, τίς άνοργονοτικές προσβολές, τίς διαφραγμα-
τικές ή πυελικές άποφράξεις, κλπ., ύπάρχει κι iva τεράστιο πεδίο 
άλλων λειτουργιών, δπως ή συζυγική δυσπιστία, ol Ιδιαίτερα 
διαστρεβλωμένες Ιδέες γιά τίς γενετήσιες λειτουργίες στήν έφηβεία, 
όρισμένες κοινωνικές άνασφάλειες καί άγχη, οί άσυνείδητες προθέ-
σεις, οI όρθολογικοί κοινωνικοί φόβοι, κλπ. "Αν καί ή «ψυχική 
σφαίρα» τών συγκινήσεων είναι πολύ μικρότερη άπό τή «βιοενερ-
γειακή σφαίρα» τους• &ν καί όρισμένες άσθένειες, δπως ή άρτηρια-
κή υπέρταση, δέν μπορούν νά θεραπευτούν μέ ψυχολογικά μέσα· dv 
καί οί συνειρμοί τής γλώσσας καί τής σκέψης δέν μπορούν νά 
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προχωρήσουν πιό βαθιά, πιό πέρα άπό τή φάση τής άνάπτυξης τοΰ 
λόγου, δηλαδή, γύρω στό δεύτερο χρόνο τής Ανθρώπινης ζωής, ή 
ψυχολογική πλευρά τής συγκινησιακής άσθένειας παραμένει σημαν-
τική καί Απαραίτητη- ώστόσο, δέν είναι πιά ή κύρια πλευρά τής 
όργονομικής βιοψυχιατρικής. 

Ή τρίτη Εκδοση τής 'Ανάλυσης τοϋ Χαρακτήρα είναι σημαν-
τικά πιό έκτεταμένη. Πρόσθεσα τό κεφάλαιο πού τιτλοφορείται Ή 
Συγκινησιακή Πανούκλα· τό κεφάλαιο αύτό είχε δημοσιευτεί 
προηγούμενα σάν άρθρο στό Διεθνές Δελτίο Σεξοικονομίας καί 
Όργονικής Έρευνας τό 1945. Πρόσθεσα έπίσης Ινα δοκίμιο γιά 
τήν 'Εκφραστική Γλώσσα τοΰ Ζωντανοϋ. 'Αναφέρεται στίς 
βιοφυσικές συγκινησιακές έκφράσεις, κύριο πεδίο τής Ιατρικής 
όργονοθεραπείας. Τέλος, ή έκτεταμένη έξιστόρηση μιας περίπτω-
σης παρανοειδοΰς σχιζοφρένειας θά είσάγει τόν μελετητή τής 
άνθρώπινης φύσης στό νέο πεδίο τής βιοπαθολογίας, πού Εγινε 
προσιτό μόλις πρίν λίγα χρόνια, μέ τήν άνακάλνψη τής όργονοενέρ-
γειας τοΰ όργανισμοΰ (τής βιοενέργειας). Ή Εξιστόρηση αύτή θά 
πείσει τόν άναγνώστη δτι ή όργονοενέργεια τοΰ όργανισμοΰ είναι ή 
φυσική πραγματικότητα πού άντιστοιχεϊ στήν κλασική, σκέτα 
ψυχολογική. Εννοια τής «ψυχικής Ενέργειας». 

Ό παλιός δρος «φυτικοθεραπεία» άντικαταστάθηκε μέ τόν δρο 
«όργονοθεραπεία». Κατά τά άλλα, τό βιβλίο παραμένει Αμετάβλητο 
ώς πρός τή βασική δομή του. 'Αντιπροσωπεύει τό πρώτο ούσιαστι-
κό βήμα - Εγινε άπό τό 1928 μέχρι τό 1934 - άπό τήν ψυχανάλνση 
στή βιοενεργειακή μελέτη τών συγκινήσεων (ή βιοφυσική τής 
όργόνης) κι Ετσι πρέπει ν' Αντιμετωπίζεται. 

Ή άνακάλνψη τής Ατμοσφαιρικής (κοσμικής) όργονοενέργειας 
μάς Εκανε ν' άναθεωρήσουμε σέ βάθος τίς θεμελιακές καί ψυχολο-
γικές Εννοιες. Μ' αύτό δέν άσχολούμαστε σ' αύτό τό βιβλίο, θά 
χρειαστεί πολύχρονη κι Επίπονη Εργασία γιά ν' Αποσαφηνίσουμε τίς 
κύριες Απόψεις, πού Αναπτύχθηκαν μετά τήν άνακάλνψη τής 
όργόνης. "Οροι δπως ή «ψυχική Ιδέα», λογουχάρη, Εμφανίζονται 
σήμερα Εντελώς διαφορετικά, λόγω τών Ανακαλύψεων πού Εγιναν 
μέ τά όργονομικά πειράματα. Αύτό, δμως, δέ θά 'πρεπε ν' 
Αποσπάσει τόν ψυχοθεραπευτή καί τόν όργονοθεραπευτή άπό τήν 
καθημερινή του Ενασχόληση μέ τούς συγκινησιακά άρρωστους 
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άνθρώπους. Πρός τό παρόν, ο! θεωρητικοί καί ol φιλόσοφοι τών 
φυσικών έπιστημών είναι aùtoi πού κύρια τούς προκαλεί ή άνακά-
λυψη μιδς παγκόσμιας πρωτογενούς ένέργειας: τής όργονοενέργει-
ας· 

Δεκέμβριος 1948 Β.Ρ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Στά δώδεκα χρόνια πού μεσολάβησαν άπό τήν πρώτη Εκδοση 
τής 'Ανάλυσης τοΟ Χαρακτήρα, ή χαρακτηραναλυτική μέθοδος 
έζελίχθηκε σέ φυτικοθεραπεία. Παρόλα αύτά, δέν Εγιναν άλλαγές σέ 
τούτη τήν Εκδοση. Kai Εχουμε τό λόγο μας γι' αύτό. 

Ή χαρακτηραναλυτικη μέθοδος διαμορφώθηκε καί δοκιμάστηκε 
κλινικά άνάμεσα 1925 καί 1933. 'Εκείνη τήν έποχή, ή σεξοικονο-
μία Εκανε τά πρώτα της βήματα. Ή άτομική καί κοινωνική 
σπουδαιότητα τής λειτουργίας τοΰ όργασμοΰ είχε άναγνωριστεί 
μόνο λίγα χρόνια πρίν. Φυσικά, αύτή ή άναγνώριση Επηρέασε 
σημαντικά τή θεωρία καί τήν μέθοδο τής ψυχαναλυτικής θεραπεί-
ας. Σήμερα, δπως καί πρίν άπό δώδεκα χρόνια, ή άνάλυση τοΰ 
χαρακτήρα βρίσκεται μέσα στά πλαίσια τής φροϋδικής ψυχανάλυ-
σης. Μέσα σ' αύτά άκριβώς τά πλαίσια γράφτηκε τοΰτο τό βιβλίο 
καί άπό κει άπορρέα ή άξία του. 'Απευθυνόταν στούς σπουδαστές 
τής ψυχανάλυσης καί στούς Ιδιους τούς ψυχαναλυτές. Δέ θέλω νά 
μεταβάλλω τόν άρχικό αύτό στόχο τοΰ βιβλίου. Γι' αύτό δέν 
πρόσθεσα τίποτε καί δέν Εκανα καμιά άπολύτως άναθεώρηση τοΰ 
κειμένου. 

'Ωστόσο,·μέ τό πέρααμα τοΰ χρόνου, ή ψυχαναλυτική άντίληψη 
γιά τή δομή τοΰ Ανθρώπινου χαρακτήρα, κι Ιδιαίτερα γιά τήν 
παθολογικά καί θεραπευτικά τόσο σημαντική «χαρακτη ροθωράκι-
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ση», δέν Επαψε νά Εξελίσσεται. Ή χαρακτηροθωράκιση είναι ή 
άφετηρία τής σύγχρονης βιοφυσικής τής όργόνης καί των άντί-
στοιχων θεραπευτικών μεθόδων, τής φυτικοθεραπείας καί τής 
όργονοθεραπείας, πού τά βασικά γνωρίσματά τους έκθέτοντω 
στόν Πρώτο Τόμο τοΰ βιβλίου μου Ή Ανακάλυψη τής Όργό-
νης (1942) καί σέ διάφορα δοκίμια, πού άναφέρονται είδικά στήν 
όργονοφυσική. Είναι ένδιαφέρον καί σημαντικό γιά κάθε ψυχίατρο 
νά κατανοήσει πώς τό άρχικά ψυχιατρικό πρόβλημα τής άπολίθοο-
σης τοΰ άνθρώπινου χαρακτήρα άνοιξε τό δρόμο γιά τή βιολογική 
ένέργεια καί τ (ς βι οπάθειες. Ή βιοφυσική τής όργόνης δέν άνα-
σκεύασε τούς χαρακτηραναλυτικούς Ισχυρισμούς πού Εκτέθηκαν σ' 
αύτό τό βιβλίο. 'Αντίθετα, τούς θεμελίωσε στή στέρεη βάση των 
φυσικών Επιστημών. 

Τό παράρτημα αύτής τής Εκδοσης περιλαμβάνει τό τελευταίο 
δοκίμιο, πού παράδωσα στή Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση, στό 
13ο Συνέδριό της, πού Εγινε στή Λουκέρνη τό 1934. Τό δοκίμιο 
αύτό Αντιπροσωπεύει τή μετάβαση άπό τή φροϋδική ψυχολογία τοΰ 
βάθους στή βιολογία καί κατόπιν στή βιοφυσική τής όργόνης. Τά 
προβλήματα τής όργόνης δέν άναφέρονται σ' αύτό τό βιβλίο. 
'Ωστόσο, ό Αναγνώστης πού είναι έξοικειωμένος μέ τά μεταγενέ-
στερα' γραφτά μου δέ θά δυσκολευτεί ν' Ανακαλύψει έκεϊνα τά 
σημεία τοΰ κειμένου δπου ή βιοφυσική τής όργόνης άναλαμβάνει νά 
Επεξεργαστεί παραπέρα τά προβλήματα τής χαρακτηροδομής. Μέ 
τίς Υποσημειώσεις μου προσπάθησα νά τονίσω έκεϊνα τά σημεία 
δπου φανερώνεται ή μετάβαση άπό τήν ψυχολογία τοΰ βάθους στή 
βιοφυσική τής όργόνης. 

Ή εύθύνη γιά τήν Αποβολή τής σεξοικονομίας καί τής θεωρίας 
τοΰ όργασμοΰ· άπό τήν Επίσημη ψυχανάλυση πέφτει στούς ώμους 
Εκείνων τών μελών τής ΔιεθνοΟς Ψυχαναλυτικής Ένωσης, πού 
εύθύνονται γιά τή διαγραφή μου. 'Αργότερα άρχισαν νά Εχουν 
τύψεις καί προσπάθησαν νά Εμφανίσουν τήν κατάσταση σάν νά 
ήμουν Εγώ αύτός πού ξέκοψα τίς θεωρίες μου άπό τήν ψυχανάλυ-
ση. 'Ωστόσο, κι αύτό είναι κάτι πού πρέπει νά 'ναι τελείως 
ξεκάθαρο, ή σεξοικονομία δέν προσπάθησε ποτέ ν' Απομακρυνθεί 
Από τίς βασικές Επιστημονικές Ανακαλύψεις τοΰ Φρόυντ. Λαθεμέ-
νες κοινωνικές σκοπιμότητες, πού Εχουν χάσει τό νόημά τους μετά 
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τίς κοινωνικές έπαναστάσεις τών τελευταίων δέκα χρόνων, αύτές 
ήταν πού έκαναν τό ψυχαναλυτικό κίνημα ν'άπομακρυνθεϊ άπό τήν 
σεξοικονομία. Ή σεξοικονομία δέν άνταγωνίζεται τήν ψυχανάλυση 
περισσότερο άπό όσο ό νόμος τής βαρύτητας τοΰ Νεύτωνα άνταγω-
νίζεται τό νόμο τής άρμονίας τοΰ Κέπλερ. 

Ή σεξοικονομία είναι ή συνέχιση τής φροϋδικής ψυχανάλυσης 
καί ή φυσικοεπιστημονική της θεμελίωση στή σφαίρα τής βιοφυσι-
κής καί τής κοινωνικής σεξολογίας. Σήμερα, ή σεξοικονομία 
μπορεί νά διεκδικήσει τήν τιμή δτι κατόρθωσε νά όδηγήσει στήν 
άνακάλυψη τής βιολογικής ένέργειας, τής όργόνης, πού, διεπόμενη 
άπό καθορισμένους φυσικούς νόμους, άποτελεϊ τή βάση τών σεξου-
αλικών λειτουργιών τοΰ άνθρωπου - πού προωτοπεριγράφτηκαν 
άπό τόν Φρόυντ. Οί «βιοπάθειες», πού μπόρεσε νά έρευνήσει ή 
βιοφυσική τής όργόνης στήν όργανική σφαίρα, είναι τό άντίστοιχο 
τών «ψυχονευρώσεων» πού μελέτησε ό Φρόυντ στήν ψυχολογική 
σφαίρα. 

Συμπερασματικά, θά ήθελα νά πώ δχι η « άνάλυση τοΰ χαρακτή-
ρα» έξακολουθεϊ νά Ισχύει μέσα στό θεωρητικό πλαίσιο άναφοράς 
τής ψυχολογίας τοΰ βάθους καί τών ψυχοθεραπευτικών μεθόδων 
πού τήν άφοροΰν. 'Εξακολουθεί, έπίσης, νά Ισχύει σάν άπαραίτητη 
βοηθητική μέθοδος στή φυτικοθεραπεία καί τήν όργονοθεραπεία. 
Μέ τό πέρασμα τών χρόνων, δμως, συνεχίζουμε τήν πορεία μας 
πρός τά μπρός: ό σεξοικονομολόγος καί φυτικοθεραπευτής είναι 
βασικά βιοθεραπευτής καί δχι πιά μόνο ψυχοθεραπευτής. 

Νέα Υόρκη 
Νοέμβριος 1944 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 

01 ψυχαναλυτικές Ερευνες γιά τόν Ανθρώπινο χαρακτήρα, τίς 
όποιες Εκθέτω σ' αύτό τό βιβλίο, συνδέονται μέ τά προβλήματα 
τής Ψυχαναλυτικής Κλινικής τής Βιέννης πού, πρίν έννιά χρόνια, 
προσπάθησα νά σκιαγραφήσω στ ή ν είσαγωγή τοΰ βιβλίου μου Der 
triebhafte Charakter, χωρίς, ώστόσο, νά καταφέρω νά βρω μιά 
Εστω καί προσωρινή λύση. "Οσοι είναι Εξοικειωμένοι μέ τήν 
ψυχαναλυτική Ερευνα δέ θά έκπλαγοΰν πού Επρεπε νά μεσολαβήσει 
μιά δεκαετία σχεδόν άνάμεσα στή διατύπαχτη τοΰ προβλήματος καί 
τήν μερική λύση του. "Οταν ξάφνου άνέλαβα στή ν κλινική άρκε-
τούς παρορμητικούς ψυχοπαθείς, Αντιμετώπισα άμέσως άρκετά 
θεραπευτικά προβλήματα. 01 ύφιστάμενες γνώσεις γιά τήν Αποσπα-
σματική δομή τοΰ έγώ τοΰ παρορμητικού τύπου έπαρκοΰσαν λίγο-
πολύ γιά τήν Αντιμετώπιση αύτών των προβλημάτων. Κι δμως, 
ήταν Ακόμη καί τότε δυνατό νά προβλεφτεί πώς μιά γενετική-δυνα-
μική θεωρία τοΰ χαρακτήρα, μιά αύστηρή διάκριση άνάμεσα στό 
πραγματικό περιεχόμενο καί τή μορφή των άντιστάσεων, μέ τίς 
όποιες ή «προσωπικότητα» προσπαθεί ν' Αποτρέψει τήν Αποκάλυ-
ψη των άπωθημένων στοιχείων καί μιά θεμελιωμένη Εξέταση τής 
γενετικής διαφοροποίησης των διαφόρων τύπων χαρακτήρα, θά 
είχαν κάποια σημασία γιά τή θεωρία καί τή θεραπεία των ένστικτι-
κά άνεσταλμένων χαρακτηρονευρώσεων, πού Εκείνη τήν Εποχή τίς 
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άντιπαράθετα στίς παρορμητικές χαρακτηρονευρώσεις. 
ΟΙ Εξηγήσεις τής θεραπευτικής μεθόδου καί ή δυναμική-οίκονο-

μική Αντίληψη γιά τό χαρακτήρα σάν όλότητα είναι βασικά καρποί 
τής πλατιδς πείρας μου καί τών Αμέτρητων συζητήσεών μου στό 
Σεμινάριο Ψυχαναλυτικής θεραπείας τής Ψυχαναλυτικής Κλινικής 
τής Βιέννης. "Ήμουν Επικεφαλής αύτοΰ τοΰ σεμινάριου γιά Εξι 
χρόνια, όπότε κι Ετυχε νά συνεργαστώ Ενεργητικά μέ όρισμένους 
Ενθουσιώδεις νεαρούς συναδέλφους. 'Ακόμη καί τώρα, δμως, πρέ-
πει νά προειδοποιήσω τόν άναγνώστη νά μήν περιμένει οΰτε πλήρη 
διασαφήνιση τών Αναφερόμενων προβλημάτων, οΰτε καί τήν πλήρη 
Επίλυσή τους. Σήμερα, δποις καί πρίν Εννιά χρόνια, Απέχουμε πολύ 
Από μιά περιεκτική, συστηματική ψυχαναλυτική χαρακτηρολογία 
Κι δμως, παρόλη τήν Απαραίτητη μετριοφροσύνη, πιστεύω δτι 
τοΰτο τό Εργο δέν είναι μικρή συμβολή σ' αύτόν τό στόχο. 

Τά κεφάλαια πού άναφέρονται στήν τεχνική γράφτηκαν τό χειμώ-
να τοΰ 1928-29 καί ή έγκυρότητά τους μπόρεσε νά Επαληθευτεί γιά 
μιά περίοδο τεσσάρων χρόνων. Δέν Εγιναν βασικές άλλαγές. Τά 
κεφάλαια πού άφοροΰν τή θεωρία, μέχρι τό Κεφάλαιο III (Μέρος 
II), είναι διευρυμένα καί κατά Ενα μέρος άναθεωρημένα δοκίμιά 
μου, πού δημοσιεύτηκαν παλιότερα στό Internationalen Zeitschrift 
Für Psychoanalyse. 

Γιά πολλούς λόγους, άνάμεσά τους κι ή Ελλειψη χρόνου, δέ 
μπορούσα νά Ικανοποιήσω τίς Επιθυμίες τών συνεργατών μου, πού 
ήθελαν νά γράψω Ενα βιβλίο πού ν' Ασχολείται μέ δλες τίς φάσεις 
τής ψυχαναλυτικής τεχνικής. Γι' αύτό χρειάστηκε νά περιοριστώ, 
σέ μιά περιγραφή καί τεκμηρίωση τών Αρχών τής τεχνικής, πού 
Απορρέουν Από τήν Ανάλυση τοΰ χαρακτήρα. 'Επιπλέον, ή ψυχανα-
λυτική τεχνική δέν μαθαίνεται Από τά βιβλία - ή πρακτική της 
Εφαρμογή είναι Ιδιαίτερα περίπλοκη γιά νά χωρέσει στίς σελίδες 
τους. 'Εξοικειώνεται κανείς μαζί της μόνο μέ τήν όλοκληρωμένη 
μελέτη περιπτώσεων Ασθενών σέ σεμινάρια καί Ελεγχόμενες συνε-
δρίες. 

'Ωστόσο, θά πρέπει ν' Ασχοληθούμε πιό λεπτομερειακά μέ μιά 
σοβαρή κριτική, πού άπό πρώτη άποψη χρειάζεται μελέτη καί 
Αμφισβητεί τήν άναγκαιότητα τής προσπάθειας καί τής δαπάνης γι' 
αύτή τήν Εκδοση. Ή κριτική αύτή είναι ή Εξής: μήπως αύτή ή 
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έκδοση άποτελεϊ έξωφρενική καί μονόπλευρη Υπερτίμηση τής άτο-
μικής ψυχοθεραπείας καί χαρακτηρολογίας; Σέ μιά μεγάλη πόλη, 
σάν τό Βερολίνο, Υπάρχουν ίκατομμύρια νευρωτικοί άνθρωποι, 
άνθρωποι πού ή ψυχική τους δομή καί ή Ικανότητά τους γιά 
έργασία καί ηδονή ίχουν διαταραχθεί σοβαρά· κάθε ώρα πού 
περνάει, κάθε μέρα, προκαλούνται χιλιάδες καινούργιες νευρώσεις 
άπό τήν οίκογενειακή διαπαιδαγώγηση καί τίς κοινωνικές συνθή-
κες. Μέ βάση τήν τωρινή έλλειψη ένδιαφέροντος γι' αύτά τά 
θέματα. Υπάρχει λόγος νά τυπώνεται ύλικό γιά τήν άτομική ψυχα-
ναλυτική τεχνική, γιά τίς σχέσεις άνάμεσα στίς διάφορες ψυχικές 
δομές, γιά τή δυναμική τοΰ χαρακτήρα καί παρόμοια ζητήματα; Καί 
τό έρώτημα αύτό τίθεται όλοένα καί περισσότερο, μέ βάση τό 
γεγονός δτι δέν έχω νά προσφέρω καμιά άμεσα έφαρμόσιμη 
συμβουλή γιά τή μαζική θεραπεία των νευρώσεων, γιά σύντομη, 
συγκεκριμένη καί άμεσα άποτελεσματική θεραπεία. Γιά μεγάλο 
διάστημα δέν μπορούσα ούτε κι έγώ νά κλονίσω τήν Ισχυρή 
έντύπωση πού προκαλούσε μιά τέτοια άντίρρηση. Τελικά, διαπί-
στωσα πώς πρόκειται γιά καθαρά κοντόφθαλμη άποψη - άκόμα 
χειρότερη κι άπό τή μονομανία τής έποχής μας σχετικά μέ τήν 
άτομική ψυχοθεραπεία. Άπό κοινωνική άποψη, ή θέση τής άτομι-
κής ψυχοθεραπείας είναι άπελπιστική. θά μπορούσε μάλιστα νά 
θεωρηθεί χαρακτηριστικό διαλεκτικό τέχνασμα τό γεγονός δτι αύτή 
άκριβώς ή γνώση, δηλαδή τό δτι ο! νευρώσεις παράγονται κοινωνι-
κά σέ μαζική κλίμακα, όδήγησε σέ μιά άκόμη πιό όλοκληρωμένη, 
άκόμα πιό έντατική ένασχόληση μέ τά προβλήματα τής άτομικής 
θεραπείας. Προσπάθησα ν' άποδείξω πώς οί νευρώσεις είναι 
συνέπεια τής άτμόσφαιρας τοΰ σπιτιού, πού παραμένει πατριαρχική 
καί σεξουαλικά καταπιεστική• πώς ή μόνη προληπτική πρακτική, 
πού άξίζει σοβαρότερη σκέψη, δέ γίνεται νά έφαρμοστεϊ στήν 
πράξη,. γιατί δέν Υπάρχει καμιά άπαραίτητη προϋπόθεση στό υφι-
στάμενο κοινωνικό σύστημα• πώς μόνο μιά βαθύτατη άνατροπή 
τών κοινωνικών θεσμών καί Ιδεολογιών, άνατροπή πού θά έξαρτη-
θεΐ άπό τήν έκβαση τών πολιτικών άγώνων τοΰ αΙώνα μας, θά 
δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν Εκτεταμένη πρόληψη τών 
νευρώσεων. 'Επομένως, γίνεται σαφές πώς ή πρόληψη τών νευρώ-
σεων είναι ούτοπική δσο δέν έχει γίνει καμιά θεωρητική προεργα-
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σία· μέ λίγα λόγια, πώς ή μελέτη τών δυναμικών καί οίκονομικών 
συνθηκών τών άνθρώπινων δομών είναι ή σημαντικότερη προϋπό-
θεση της. Άλλά τί σχέση έχει αύτό μέ τήν τεχνική τής άτομικής 
θεραπείας; Γιά νά μελετηθούν οί άνθρώπινες δομές μέ τρόπο πού 
νά σημαίνει κάτι γιά τήν πρόληψη τών νευρώσεων, είναι καταρχήν 
άναγκαΐο νά τελειοποιήσουμε τήν άναλυτική μας τεχνική. Σ' αύτό 
τό βιβλίο θ' άποδείξουμε σέ ποιό βαθμό οί ύφιστάμενες τεχνικές 
μας γνα>σεις δέν μπορούν νά πραγματοποιήσουν αύτό τό στόχο. 
'Επομένως, τό κύριο ένδιαφέρον τής ψυχοθεραπείας, στό βαθμό 
πού θέλει νά προετοιμαστεί γιά τά μελλοντικά καθήκοντα τής 
πρόληψης τών νευρώσεων, πρέπει νά 'ναι ή δημιουργία μιας 
θεωρίας γιά τήν τεχνική καί τή θεραπεία, πού νά βασίζεται στίς 
δυναμικές καί οίκονομικές διεργασία; τοΰ ψυχικού μηχανισμού. 
Πρώτα άπ' δλα, χρειαζόμαστε θεραπευτές πού νά ξέρουν γιατί 
μπορούν νά έπιφέρουν μιάν άλλαγή σέ μιά δομή ή πού νά μπορούν 
νά έξηγήσουν σέ τί άπέτυχαν. "Οταν άναλαμβάνουμε νά καταπολε-
μήσουμε μιά έπιδημία σέ όποιονδήποτε άλλο κλάδο τής Ιατρικής, 
χρησιμοποιούμε τίς καλύτερες άπό τίς διαθέσιμες μεθόδους γιά νά 
διερευνήσουμε καί νά κατανοήσουμε τυπικές μεμονωμένες περιπτώ-
σεις αύτής τής έπιδημίας, ώστε μετά νά μπορέσουμε νά δώσουμε 
συμβουλές γιά τήν κοινωνική ύγιεινή. 'Ασχολούμαστε, λοιπόν, μέ 
τήν τεχνική τής άτομικής ψυχανάλυσης δχι γιατί έχουμε τόσο 
μεγάλο σέβας γιά τήν άτομική θεραπεία, άλλά γιατί, χωρίς μιά 
καλή τεχνική, δέν μπορούμε ν* άποκτήσουμε τίς γνώσεις πού 
χρειαζόμαστε γιά τόν πιό σημαντικό στόχο τής έρευνας πού άφορα 
τήν άνθρώπινη δομή. 

Υπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας πού άποτελεΐ τό γενικό 
ύπόβαθρο τών άκόλουθων κλινικών έρευνών. 'Αντίθετα άπό τους 
άλλους κλάδους τής Ιατρικής έπιστήμης, δέν άαχολούμαστε μέ 
μικρόβια ή δγκους, άλλά μέ τίς άνθρώπινες άντιδράσεις καί τίς 
ψυχικές άσθένειες. Γέννημα τής Ιατρικής έπιστήμης, ή ψυχανάλυση 
άναπτύχθηκε πολύ πιό πέρα άπ' αύτήν. "Αν, δπως έλεγε κάποιος, ό 
άνθρωπος γράφει τήν Ιδια του τήν Ιστορία, έξαρτώμενος άπό 
συγκεκριμένες οίκονομικές συνθήκες καί προϋποθέσεις· Λν ή ύλι-
στική1 άντίληψη τής Ιστορίας ξεκινάει δντως άπό τή βασική 
Ι .Ύκοσημ . 1945: Σήμερα θά λέγαμε «λειτουργική» αντίληψη. 

21 



προϋπόθεση τής κοινωνιολογίας, τή φυσική καί ψυχική όργάνωση 
τοΰ άνθρωπου, τότε είναι σαφές δτι, σ' ίνα συγκεκριμένο σημείο, ή 
Ερευνά μας Αποκτά καθοριστική κοινωνιολογική σημασία. Μελε-
τοΰμζ τίς ψυχικές δομές, τήν οίκονομία τους καί τή δυναμική τους. 
Ή πιό σημαντική παραγωγική δύναμη, ή παραγοτγική δύναμη πού 
όνομάζεται Εργατική δύναμη. Εξαρτάται άπό τήν ψυχική δομή τοΰ 
άνθρωπου. Τόσο δ λεγόμενος «ϋποκειμενικός παράγοντας» τής 
Ιστορίας, δσο καί ή παραγωγική δύναμη, ή Εργατική δύναμη, δέν 
μπορούν νά γίνουν κατανοητές χωρίς μιά φυσικοεπιστημονική 
ψυχολογία Αυτό άπαιτεΐ τήν άπομάκρυνσή μας άπό τίς ψυχαναλυ-
τικές Εκείνες άντιλήψεις, πού Εξηγούν τόν πολιτισμό καί τήν 
Ιστορία τής Ανθρώπινης κοινωνίας μέ βάση τίς Ενορμήσεις, άντί νά 
καταλαβαίνουν δτι σίγουρα οί κοινωνικές συνθήκες Εχουν πρώτα 
Επηρεάσει καί άλλάξει τίς Ανθρώπινες Ανάγκες, πρίν αύτές οί 
μετασχηματισμένες άνάγκες κι Ενορμήσεις μπορέσουν ν' άρχίσουν 
νά Ενεργούν σάν Ιστορικοί παράγοντες. 01 διασημότεροι άπό τούς 
σημερινούς χαρακτηρολόγους προσπαθούν νά κατανοήσουν τόν 
κόσμο μέ βάση τίς «Αξίες» καί τό «χαρακτήρα», άντί τό Αντίθετο: 
νά Εξαγάγουν τό χαρακτήρα καί τίς Αξιολογήσεις άπό τήν κοινωνι-
κή διαδικασία. 

Στήν εύρύτερη προοπτική τοΰ προβλήματος, πού ΑφορΑ τήν 
κοινωνιολογική λειτουργία τής διαμόρφωσης τοΰ χαρακτήρα, πρέ-
πει νά συγκεντρώσουμε τήν προσοχή μας στό δυσνόητο γιά 
πολλούς, Αν καί πασίγνωστο γεγονός δτι όρισμένες τυπικές Ανθρώ-
πινες δομές Ενδημούν σ' όρισμένες κοινωνικές όργανώσεις. Ή, μ' 
Αλλα λόγια, κάθε κοινωνική όργάνωση παράγει Εκείνες τίς χαρα-
κτηροδομές πού χρειάζεται γιά τήν ΰπαρξή της. Στήν ταξική 
κοινωνία, ή ύπάρχουσα άρχουσα τάξη Εξασφαλίζει τή θέση της, μέ 
τή βοήθεια τής Εκπαίδευσης καί τοΰ θεσμού τής οικογένειας, 
κάνοντας τήν Ιδεολογία της Αρχουσα Ιδεολογία γιά δλα τά μέλη τής 
κοινωνίας. 'Ωστόσο, αύτό δέν είναι θέμα μόνο Εμφύτευσης τής 
Ιδεολογίας σ' δλα τά μέλη τής κοινωνίας. Δέν πρόκειται γιά Ενα 
άπλό ζήτημα προπαγάνδισης στάσεων καί γνωμών, άλλά γιά μιά 
διαδικασία, πού λειτουργεί σέ κάθε νέα γενιά μιάς δεδομένης 
κοινωνίας - διαδικασία πού Αποσκοπεί στή μεταβολή καί διάπλαση 
ψυχικών δομών (πράγμα πού Ισχύει γιά δλα τά στρώματα τοΰ 
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πληθυσμού) πού νά είναι σύμφωνες μέ τήν κοινωνική τάξη πραγμά-
των. Επομένως, ή φυσικοεπιστημονική ψυχολογία καί χαρακτηρο-
λογία Εχουν σαφώς προσδιορισμένα καθήκοντα: πρέπει νά κατανοή-
σουν καλά τούς τρόπους καί τούς μηχανισμούς, μέ τούς όποίους ή 
κοινωνική όντότητα τοΰ άνθρώπου μεταμορφώνεται σέ ψυχική 
δομή καί. Επομένως, σέ Ιδεολογία. Ή κοινωνική παραγωγή τών 
Ιδεολογιών πρέπει, λοιπόν, νά διαχωριστεί άπό τήν άναπΰφαγωγή 
αότών τών Ιδεολογιών μέσα στούς Ανθρώπους μιδς δοσμένης 
κοινωνίας. Ένώ ή διερεύνηση τής πρώτης άφορά τήν κοινωνιολο-
γία καί τήν οίκονομική Επιστήμη, ή διερεύνηση τής δεύτερης είναι 
Εργο τής ψυχανάλυσης. Αύτή πρέπει νά μελετήσει δχι μόνο πώς ή 
άμεση ύλική ΰπαρξη τοΰ άνθρώπου (διατροφή, στέγαση, ένδυση, 
Εργασιακή διαδικασία, δηλαδή, δ τρόπος ζωής καί δ τρόπος μέ τόν 
όποιο Ικανοποιούνται ο! άνάγκες) άλλά καί πώς τό άποκαλούμενο 
κοινωνικό Εποικοδόμημα (ήθική, νόμοι καί θεσμοί) Επηρεάζουν τήν 
Ενστικτική συσκευή. Πρέπει νά καθορίσει μέ τήν μεγαλύτερη 
δυνατή πληρότητα τούς μυριάδες Ενδιάμεσους κρίκους τοΰ μετα-
σχηματισμού τής «ύλικής βάσης» σΕ «Ιδεολογικό Εποικοδόμημα». 
Δέν μπορεί νά είναι άδιάφορο γιά τήν κοινωνιολογία τό dv καί σέ 
ποιό βαθμό Εκπληρώνει αύτό τό καθήκον ή ψυχολογία, γιατί ό 
άνθρωπος είναι, πάνω άπ' δλα, τό άντικε(μενο τών άναγκών του 
καί τής κοινωνικής όργάνωσης, πού ρυθμίζει τήν Ικανοποίηση τών 
άναγκών του μέ τόν ίνα ή τόν άλλο τρόπο. Όντας τό άντικείμενο 
τών άναγκών του, δμως, ό άνθρωπος είναι Επίσης καί ταυτόχρονα 
τό Αντικείμενο τής Ιστορίας καί τής κοινωνικής διαδικασίας, πού 
«τίς διαμορφώνει αύτός ό Ίδιος», δχι βέβαια δπως θά ήθελε, άλλά 
μέ συγκεκριμένες οίκονομικές καί πολιτιστικές προϋποθέσεις, πού 
καθορίζουν τό περιεχόμενο καί τήν Εκβαση τής άνθρώπινης δρά-
σης. 

Άπό τότε πού ή κοινωνία διαιρέθηκε σέ κείνους πού κατέχουν 
τά μέσα παραγωγής καί σέ κείνους πού κατέχουν τό Εμπόρευμα 
«Εργασιακή δύναμη», κάθε κοινωνική τάξη πραγμάτων Εχει Εγκαθι-
δρυθεί άπό τούς πρώτους - είτε, τό λιγότερο, άνεξάρτητα άπό τή 
θέληση καί τή σκέψη τών δεύτερων καί, στήν πραγματικότητα, 
συνήθως ένάντια στή θέλησή τους. 'Ωστόσο, ατό μέτρο πού αύτή ή 
κοινωνική τάξη πραγμάτων άρχίζει νά διαπλάθει τ/ς ψυχικές δομές 
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δλων τών μελών τής κοινωνίας, άναπαράγεται μέσα στούς Ανθρώ-
πους. Καί στό μέτρο πού αύτό γίνεται μέ τή χρησιμοποίηση καί τόν 
μετασχηματισμό τής ένστικτικής συσκευής, πού διέπεται άπό τίς 
λιμπιντικές Ανάγκες, έμπεδώνεται α' αύτή ν. Άπό τότε πού άρχισε 
ή Ιδιωτική Ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, τό πρώτο καί σημαντι-
κότερο όργανο γιά τήν Αναπαραγωγή τής κοινωνικής τάξης πρα-
γμάτων ήταν ή πατριαρχική οίκογένεια, πού έπιβάλλει στά παιδιά 
της τά χαρακτηρολογικά θεμέλια γιά τόν συνακόλουθο έπηρεασμό 
τους άπό τήν έξουσιαστική τάξη πραγμάτων. 'Ενώ, άπό τήν άλλη 
πλευρά, ή οίκογένεια Αποτελεί τό πρωτογενές όργανο Αναπαραγω-
γής τών χαρακτηροδομών, ή γνώση τοΰ ρόλου τής σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης στό έκπαιδευτικό σύστημα σά σύνολο μας διδά-
σκει δτι, πάνω άπ' δλα, λιμπιντικά Ενδιαφέροντα καί Ενέργειες 
είναι αύτά πού χρησιμοποιούνται γιά τήν Εμπέδωση τής έξουσιαστι-
κής κοινωνικής τάξης πραγμάτων. 'Επομένως, ο! χαρακτηροδομές 
τών άνθρώπων μιας δεδομένης Εποχής ή Ενός δεδομένου κοινωνι-
κού συστήματος δέν Αντανακλούν άπλά καί μόνο αύτό τό σύστημα. 
Κατά τρόπο πολύ πιό σημαντικό, άντιπροσωπεύουν τήν έμπέδωσή 
του. Στή διάρκεια μιάς Ερευνας γιά τή μεταβολή τής σεξουαλικής 
ήθικής κατά τή μετάβαση άπό τήν μητριαρχία στήν πατριαρχία2, 
μπόρεσα ν' Αποδείξω δτι αύτή ή Εμπέδωση, μέσα άπό τήν προσαρ-
μογή τών χαρακτηροδομών τών Ανθρώπων στή νέα κοινωνική 
τάξη πραγμάτων, άποτελεϊ τή συντηρητική φύση τής λεγόμενης 
«παράδοσης». 

Σ' αύτή τήν έμπέδωση τής κοινωνικής τάξης πραγμάτων στή 
χαρακτηροδομή βρίσκουμε τήν Εξήγηση τής άνοχής, πού δείχνουν 
τά καταπιεσμένα στρώματα τοΰ πληθυσμού Απέναντι στήν κυριαρ-
χία μιας άνώτερης κοινωνικής τάξης, πού κατέχει τά μέσα παραγω-
γής - άνοχή πού όρισμένες φορές φτάνει νά Επικυρώνει τήν Ιδια τήν 
Εξουσιαστική καταπίεση, μέ τίμημα τά Ίδια τους τά συμφέροντα. 
Αύτό γίνεται Ακόμη πιό φανερό στόν τομέα τής σεξουαλικής 
καταπίεσης Απ' δ,τι στόν τομέα τής ύλικής καί πολιτιστικής 
Ικανοποίησης τών Αναγκών. Κι δμως. Ακριβούς στό σχηματισμό 
τής λιμπιντικής δομής, μπορούμε νά διαπιστώσουμε δτι, ταυτόχρο-

2. «Είσβολή τής Καταναγκαστικής Σεξουαλικής Ήθικής». 
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να μέ τήν έμπέόωση μιας κοινωνικής τάξης πραγμάτων, πού 
άπόλυτα ή μερικά έμποδίζει τήν Ικανοποίηση τών άναγκών τοΰ 
άτόμου, άρχίζουν ν' άναπτύσσονται κι οί ψυχικές προϋποθέσεις, 
πού υπονομεύουν αύτή τήν έμπέόωση στή χαρακτηροδομή. Μέ τό 
πέρασμα τοΰ χρόνου, άναδύεται μιά όλοένα διευρυνόμενη διάσταση 
άνάμεσα στήν καταναγκαστική άπάρνηση καί στήν αύξανόμενη 
πίεση άπό τίς άνάγκες τοΰ άτόμου. Ή διάσταση αύτή συμβαδίζει 
μέ τήν άνάπτυξη τής κοινωνικής διαδικασίας καί λειτουργεί άπο-
συνθετικά πάνω στήν «παράδοση»· άποτελεΐ τόν ψυχολογικό πυρή-
να γιά τή διαμόρφωση τών ψυχικών στάσεων πού υπονομεύουν 
αύτή τήν έμπέδωση. 

θά ήταν λάθος νά έξισώσουμε τό συντηρητικό στοιχείο τής 
χαρακτηροδομής τών άντρών καί γυναικών τής κοινωνίας μας μέ 
τόν έπιδιαιτητή πού όνομάζουμε «υπερεγώ». Ένώ, όπωσδήποτε, 
είναι άληθινό πώς οί ήθικολογικοί κανόνες τοΰ άτόμου άντλοΰν τήν 
ΰπαρξή τους άπό συγκεκριμένες άπαγορεύσεις τής κοινωνίας, τήν 
όποία έκπροσωποΰν στή ζωή κύρια οί γονείς, είναι έξίσου άληθινό 
πώς οί πρώτες άλλαγές στό έγώ καί τά ένστικτα, άλλαγές πού 
γίνονται στή διάρκεια τών πιό πρώιμων άπογοητεύσεων καί ταυτί-
σεων, πολύ πρίν σχηματιστεί τό ύπερεγώ, ύπαγορεύονται άπό τήν 
οίκονομική δομή τής κοινωνίας καί άποτελοΰν τίς άρχικές Αναπα-
ραγωγές καί έμπεδώσεις τοΰ κοινωνικού συστήματος, μέ τόν Ίδιο 
τρόπο πού άρχίζουν ν' άναπτύσσονται καί οί πρώτες άντιφάσεις. 
("Αν ίνα παιδί διαμορφώνει πρωκτικό χαρακτήρα, θά δημιουργήσει 
σίγουρα καί τήν άντίστοιχη ξεροκεφαλιά καί πείσμα). Τό ύπερεγώ 
άποκτά τήν είδική σημασία του γι' αύτή τήν έμπέδωση, έπειδή τό 
Ίδιο συγκεντρώνεται στό ν πυρήνα πού περιβάλλει τίς αίμομικτικές 
γενετήσιες άπαιτήσεις τοΰ παιδιοΰ· έδώ άκριβώς δεσμεύονται οί 
καλύτερες ένέργειες καί προσδιορίζεται ό σχηματισμός τοΰ χαρα-
κτήρα 

Ή έξάρτηση τής διαμόρφωσης τοΰ χαρακτήρα άπό τήν ίστορι-
κοοικονομική κατάσταση, μέσα στήν όποία συντελείται, παρουσιά-
ζεται μέ μεγαλύτερη σαφήνεια στίς άλλαγές, πού έμφανίζονται στά 
μέλη τών πρωτόγονων κοινωνιών, άπό τή στιγμή πού δέχονται τήν 
έπιρροή μιδς ξένης οίκονομίας ή- κάποιου ξένου πολιτισμού, ή άπό 
τή στιγμή πού άρχίζουν νά άναπτύσσουν άπό μόνα τους μιά 
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καινούργια τάξη πραγμάτων. Άπό τίς μελέτες τοΰ Μαλινόφσκι 
βγαίνει τό συμπέρασμα δτι οί χαρακτηρολογικές διαφορές μεταβάλ-
λονται σχετικά γρήγορα στήν Ιδια περιοχή δταν ύφίσταται μεταβο-
λές ή κοινωνική δομή. Λογουχάρη, διαπίστωσε δτι οί Ιθαγενείς των 
νησιών (Νότια θάλασσα) ήταν δύσπιστοι, ντροπαλοί καί Εχθρικοί, 
σέ σύγκριση μέ τούς γείτονές τους Τροβριανούς, τούς δποίους 
βρήκε άπλούς, ειλικρινείς καί άνοιχτούς. 01 πρώτοι ζούσαν ήδη σέ 
πατριαρχικό κοινωνικό σύστημα μέ αύστηρά οίκογενειακά καί 
σεξουαλικά ήθη, ένώ οί δεύτεροι Απολάμβαναν άκόμα σέ μεγάλο 
βαθμό τήν Ελευθερία τής μητριαρχίας. 01 διαπιστώσιες αύτές 
Επιβεβαιώνουν τήν άντίληψη, πού διατυπώθηκε στήν Ψαχαναλυτική 
Κλινική τής Βιέννης καί άναπτύχθηκε άλλοΰ,3 δτι ή κοινωνική καί 
οίκονομική δομή μιάς κοινωνίας Επιβάλλεται στή διαμόρφωση τοΰ 
χαρακτήρα τών μελών της μέ Εμμεσο, Ιδιαίτερα περίπλοκο, πλάγιο 
τρόπο. Ή κοινωνικοοικονομική δομή μιάς κοινωνίας ύπαγορεύει 
συγκεκριμένους τρόπους οίκογενειακής ζωής, άλλά αύτοί οί τρόποι 
δέν προϋποθέτουν μόνο συγκεκριμένες μορφές σεξουαλικότητας-
τίς παράγουν κιόλας, στό μέτρο πού Επηρεάζουν τήν Ενστικτική 
ζωή τοΰ παιδιού καί τοΰ Εφήβου, άπό τήν όποία πηγάζουν άλλαγμέ-
νες στάσεις καί τρόποι Αντίδρασης. Σ' αύτό τό σημείο μποροΰμε νά 
Επεκτείνουμε τήν προηγούμενη διατύπωσή μας γιά τήν Αναπαραγω-
γή καί Εμπέδωση τοΰ κοινωνικού συστήματος καί νά πούμε: ή 
χαρακτηροδομή είναι ή συμπυκνωμένη κοινωνιολογική διαδι-
κασία μιάς δεδομένης έποχής. Οί Ιδεολογίες μιάς κοινωνίας 
μπορούν νά γίνουν ύλική δύναμη μόνο Αν μεταβάλλουν πραγματικά 
τίς χαρακτηροδομές τών μελών της. 'Επομένως, ή Ερευνα γιά τή 
χαρακτηροδομή δέν παρουσιάζει μόνο κλινικό ΕνδιαφΕρον. Μπορεί 
ν' Αποκαλύψει ούσιαστικΑ στοιχεία Αν στραφούμε, στό Ερώτημα, 
γιατί οί Ιδεολογίες ύφίστανται Επαναστατικές μεταβολές μέ ρυθμό 
πολύ βραδύτερο Απ' δ,τι ή κοινωνικοοικονομική βάση - δηλαδή, 
γιατί δ Ανθρωπος ύστερεΐ συνήθως σέ σχέση μ' αύτό πού παράγει 
καί μ' αύτό πού πρέπει καί μπορεί νά τόν μεταβάλλει. 'Εκτός άπό 

3. « Ή ΕΙσβολή τής Καταναγκαστικής Σεξουαλικής Ηθικής» κα( «Διαλεκτι-
κός 'Υλισμός κα( Ψυχανάλυση» (δημοσιεύτηκε στό «Κάτω άπό τή Σημα(α τοΟ 
Μαρξισμού», 1929). 
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τήν παρεμπόδιση τής συμμετοχής στήν πολιτιστική άπόλαυση λόγω 
ταξικών διαφορών, ύπάρχει καί τό γεγονός δτι οί χαρακτηροδομές 
διαμορφώνονται στήν πρώιμη παιδική ήλικία καί μένουν Ανέπαφες, 
χωρίς νά υφίστανται πολλές Αλλαγές. Άπό τήν άλλη μεριά, ή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, πού Αποτέλεσε κάποτε τή βάση 
τους, μεταβάλλεται γρήγορα μέ τήν Ανάπτυξη τών παραγωγικών 
δυνάμεων καί άργότερα προβάλλει διαφορετικές Απ αιτήσεις καί 
Επιτάσσει άλλα ΰδη προσαρμογών. Δημιουργεί βέβαια καί νέες 
στάσεις καί τρόπους Αντίδρασης, πού Επιβάλλονται καί είσχωροΰν 
στά παλιά, πιό πρίν δημιουργημένα χαρακτηριστικά, χωρίς ώστόσο 
νά τά Εξαλείφει. Αύτά τά δύο σύνολα χαρακτηριστικών, πού 
άντιστοιχοΰν σέ διαφορετικές, Ιστορικά διαχωρισμένες κοινωνιολο-
γικές καταστάσεις, άντιτίθενται τώρα τό Ενα μέ τό άλλο. θά 
παραθέσω Ενα παράδειγμα γιά νά κάνω πιό παραστατική τή θέση 
μου. Μιά γυναίκα μεγαλωμένη σέ μιά οίκογένεια τής δεκαετίας τοΰ 
1900 Αναπτύσσει Εναν τρόπο Αντίδρασης Ανάλογο μέ τήν κοινωνι-
κοοικονομική κατάσταση τοΰ 1900· τό 1925, ώστόσο, σάν Αποτέ-
λεσμα τής διαδικασίας οίκονομικής Αποσύνθεσης πού Επέφερε ό 
καπιταλισμός, οί οίκογενειακές συνθήκες άλλαξαν σέ τέτοιο βαθμό, 
πού μπλέκονται σέ μιά κρίσιμη Αντίφαση, παρά μιά Επιμέρους 
Επιφανειακή προσαρμογή τής προσωπικότητάς της. Π.χ. ό χαρα-
κτήρας της άπαιτεϊ αύστηρή μονογαμική σεξουαλική ζωή· στό 
μεταξύ δμως, ή μονογαμία Εχει Αποσυντεθεί κοινωνικά καί πολιτι-
στικά. Διανοητικά, ή γυναίκα αύτή δέν μπορεί ν* Απαιτήσει πιά 
μονογαμία άπό τόν Εαυτό της καί τόν άντρα της· σύμφωνα μέ τήν 
ψυχοδομή της, δμως, δέ βρίσκεται στό ΰψος τών νέων συνθηκών 
καί τών άπαιτήσεων τής σκέψης της. 

Παρόμοια προβλήματα Ανακύπτουν δταν κανείς παρακολουθήσει 
τίς δυσκολίες, πού συνάντησε ό μετασχηματισμός τών Ιδιωτικών 
χτημάτων σέ συλλογικές καλλιέργειες, στή Σοβιετική Ένωση. Ή 
Σοβιετική οίκονομία Επρεπε νά παλέψει δχι μόνο μέ τίς οίκονομι-
κές δυσκολίες, άλλά καί μέ τή χαρακτηροδομή, πού είχε Αποχτήσει 
ό ρώσος χωρικός στήν Εποχή τών τσάρων διά τής Ατομικής 
Ιδιοκτησίας. Ό ρόλος πού Επαιξε σ' αΰτές τίς δυσκολίες ή διάλυση 
τής οίκογένειας μέσα άπό τίς κολλεχτίβες καί, κύρια, μέσα άπό τήν 
Επαναστατική άλλαγή τής σεξουαλικής ζωής, μπορεί νά γίνει στίς 
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χοντρές γραμμές του Αντιληπτός άπό τά δσα έχουν γραφτεί γι' αύτό 
τό θέμα. ΟΙ παλιές δομές δέν καθυστερούν άπλά καί μόνο - άλλά 
άντιμάχονται τίς καινούργιες μέ ποικίλους καί πολυάριθμους τρό-
πους. "Αν ή παλιά Ιδεολογία ή προσανατολισμός, πού άντιστοιχοΰν 
στην προηγούμενη κοινωνιολογική κατάσταση, δέν ήταν έμπεδωμέ-
να στή δομή των ένστίκτων ή, Ακριβέστερα στή δομή τοΰ 
χαρακτήρα, σά χρόνιοι κι αύτόματοι τρόποι άντίδρασης - κι 
Επιπρόσθετα, μέ τή βοήθεια τής λιμπιντικής ένέργειας - τότε θά 
ήταν ίκανά νά προσαρμόζονται στίς οίκονομικές Επαναστάσεις 
πολύ πιό εύκολα καί γρήγορα. Καμιά λεπτομερειακή Απόδειξη δέν 
χρειάζεται γιά νά δειχτεί δτι ή άκριβής γνώση τών μηχανισμών, 
πού διαμεσολαβούν τή συσχέτιση οίκονομικής κατάστασης, ένστι-
κτικής ζωής, σχηματισμού τοΰ χαρακτήρα καί Ιδεολογίας, θά Εκανε 
Εφικτά άρκετά πρακτικά μέτρα, πρώτα καί κύρια στό πεδίο τής 
Εκπαίδευσης, άλλά Ισως καί στόν τρόπο Ακόμη Επηρεασμού τών 
μαζών. 

Όλα αύτά χρειάζονται Ακόμη παραπέρα Επεξεργασία 'Αλλά ή 
Επιστήμη τής ψυχανάλυσης δέν μπορεί νά Απαιτήσει τήν πρακτική 
καί θεωρητική της άναγνώριση σέ κοινωνική κλίμακα, άν δέν 
Αποκτήσει ή Ιδια τόν Ελεγχο Εκείνων τών πεδίων πού τής Ανήκουν 
καί στά όποια μπορεί ν' άποδείξει δτι δέν Εχει τήν πρόθεση νά 
παραμείνει Εξω άπό τά μεγάλα Ιστορικά γεγονότα τοΰ αΙώνα μας. 
Πρός τό παρόν, ή Ερευνα στό πεδίο τής χαρακτηρολογίας πρέπει νά 
διατηρήσει τήν κλινική της μορφή. 'Ενδέχεται τό ύλικό πού 
παρουσιάζεται στό Δεύτερο Μέρος ν' άποκαλύψει άπό μόνο του 
πού Εγκειται ή μετάβαση στά πιό περιεκτικά κοινωνιολογικά 
θέματα Σ' άλλες περιπτώσεις Εχει γίνει ήδη μιά προσπάθεια γιά 
κάποια σύντομη διερεύνηση αύτών τών θεμάτων. Κι δδήγησε σ' Ενα 
πεδίο Απρόσμενο, μέ τό όποιο δέ θ' Ασχοληθούμε σέ τούτο τό 
Εργο. 

Βερολίνο 
'Ιανουάριος 1933 Β.Ρ. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΉΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Κατά τήν άσκηση τοϋ έπαγγέλματός του, ό άναλυτής άντιμε-
τωπίζει πολύ συχνά προβλήματα, πού γιά τή λύση τους δέν 
έπαρκεΐ οΟτε ή θεωρητική γνώση, ούτε ή πρακτική έμπειρία 
άπό μόνη της. Μπορούμε νά πούμε δτι δλα τά τεχνικά προβλή-
ματα περιστρέφονται γύρω άπό Ενα βασικό έρώτημα — συγκε-
κριμένα, τό άν καί πώς μιά σαφώς προσδιορισμένη τεχνική 
άναλυτικής θεραπείας μπορεί νά πηγάζει άπό τήν ψυχαναλυτι-
κή θεωρία τής ψυχικής άσθένειας. Πρόκειται γιά ζήτημα πού 
άφορα τίς δυνατότητες καί τούς περιορισμούς τής πρακτικής 
έφαρμογής τής θεωρίας. 'Ωστόσο, μέ βάση τό γεγονός δτι ή 
ίδια ή άναλυτική πρακτική δέν καταλήγει στή θεωρία τών 
ψυχικών διεργασιών προτού προσδιοριστούν τά πρακτικά κα-
θήκοντα, πρέπει, γιά νά προχωρήσουμε σωστά, ν* άναζητήσου-
με τήν πορεία πού, ξεκινώντας άπό τήν καθαρά έμπειρική 
πρακτική, θά μας όδηγήσει, διά μέσου τής θεωρίας, στήν 
πρακτική πού είναι άπόλυτα συγκροτημένη άπό θεωρητική 
άποψη. Πλήθος έμπειριών άπό τό Σεμινάριο Ψυχαναλυτικής 
θεραπείας τής Βιέννης καί άπό έλεγχόμενες άναλυτικές συνε-
δρίες Εχουν άποδείξει δτι δέν έχουμε άκόμη καλά-καλά ξεπε-
ράσει τό προκαταρκτικό στάδιο πρός τή λύση τοΟ προβλήμα-
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τος πού σκιαγραφήσαμε προηγουμένως. Είναι Αλήθεια δτι 
διαθέτουμε τό βασικό ΰλικό, τό Αποκαλούμενο άλφάβητο τής 
Αναλυτικής τεχνικής* Εννοοϋμε βέβαια τά διάφορα δοκίμια τοΟ 
Φρόυντ καί τίς σκόρπιες παρατηρήσεις του γιά τό θέμα αύτό* 
Αναφερόμαστε έπίσης στά κατατοπιστικά Εργα τοΟ Φερέντσι 
καθώς καί Αλλων συγγραφέων, πού Εχουν έπεκτείνει τήν κατα-
νόησή μας δσον Αφορδ πολλά μεμονωμένα τεχνικά προβλήμα-
τα. Άπό γενική Αποψη, ώστόσο, ύπάρχουν τόσες τεχνικές όσοι 
καί άναλυτές, καί ol κοινά Αποδεκτές, ένμέρει θετικές καί 
ένμέρει άρνητικές, ΰποδείξεις τοΟ Φρόυντ είναι Ελάχιστες, Αν 
συγκριθοϋν μέ τήν πληθώρα τών προβλημάτων πού Εμφανίζον-
ται στήν πράξη. 

Αύτές οί γενικά Ισχύουσες τεχνικές Αρχές, πού θεωροΟνται 
δεδομένες μεταξύ τών Αναλυτών, Αντλοϋν τήν δπαρξή τους Από 
τίς βασικές θεωρητικές Αντιλήψεις γιά τή νευρωτική διαδικα-
σία. Τό παρελθόν δλων τών νευρώσεων είναι δυνατό ν' άναχθεί 
στή σύγκρουση Ανάμεσα στίς Απωθημένες Ενστικτικές Απαιτή-
σεις — μεταξύ τών όποίων καί οί πάντα παροΟσες σεξουαλικές 
άπαιτήσεις τής πρώιμης παιδικής ήλικίας — καί τίς δυνάμεις 
τοΟ έγώ πού τίς Αναχαιτίζουν. Τό Αποτέλεσμα τής Αποτυχίας 
Επίλυσης αύτής τής ψυχοσύγκρουσης είναι τό νευρωσικό σύμ-
πτωμα ή τό νευρωσικό γνώρισμα τοϋ χαρακτήρα. Άπό τεχνική 
Αποψη, Επομένως, ή Επίλυση τής ψυχοσύγκρουσης Απαιτεί τήν 
«Εξάλειψη τής Απώθησης»* μ' Αλλα λόγια, τή συνειδητοποίηση 
τής Ασυνείδητης ψυχοσύγκρουσης. Άλλά ό ψυχικός παράγον-
τας, πού είναι γνωστός σάν προσυνειδητό, Εχει δημιουργήσει 
ψυχικές «άντικαθέξεις» Ενάντια στήν ΑνΑδυση τών Απωθημέ-
νων, Ασυνείδητων παρορμήσεων, «Αντικαθέξεις» πού λειτουρ-
γοϋν σάν αύστηρός λογοκριτής τών σκέψεων καί τών Επιθυμιών 
τοΟ άτόμου μέ τό νά τίς Εμποδίζουν νά γίνουν συνειδητές. Κατά 
τήν Αναλυτική θεραπεία είναι, λοιπόν, Απαραίτητο ν' Απαλλαγεί 
κανείς Από τή συνηθισμένη διάταξη ιών σκέψεων του, διάταξη 
πού Απαιτείται στήν καθημερινή σκέψη, καί νά Επιτρέψει στό 
συνειρμό τών ίδεών του νά Εκδηλωθεί Ελεύθερα καί χωρίς 
κριτική Επιλογή. Στή διάρκεια τής Αναλυτικής Εργασίας, Ιχνη 
τών Ασυνείδητων Απωθημένων Απαιτήσεων καί Εμπειριών τής 
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παιδικής ήλικίας τοΟ άτόμου έκδηλώνονται μέ δλο καί μεγαλύ-
τερη σαφήνεια μέσα στό Αναδυόμενο ΰλικό καί, μέ τή βοήθεια 
τοϋ Αναλυτή, τά ίχνη αύτά πρέπει νά μεταφραστοΟν στή 
γλώσσα τοΟ συνειδητοϋ. Ό άποκαλούμενος βασικός κανόνας 
τής ψυχανάλυσης, πού άπαιτεί τήν κατάργηση τής έσωτερικής 
λογοκρισίας στό άτομο καί τόν «έλεύθερο συνειρμό» δσον 
άφορα τίς σκέψεις του, είναι τό σημαντικότερο, τό πιό άναγ-
καΐο μέτρο τής Αναλυτικής μεθόδου. 'Υποβοηθείται σημαντικά 
άπό τή δύναμη τών άσυνείδητων παρορμήσεων καί έπιθυμιών, 
πού πιέζουν γιά νά έκφραστοϋν στήν πράξη καί στή συνείδηση. 
Συναντά, δμως, καί τήν άντίθεση μιΑς Αλλης δύναμης πού είναι 
έπίσης Ασυνείδητη, συγκεκριμένα τής «Αντικάθεξης» τοϋ έγώ. 
Ή δύναμη αύτή δυσκολεύει καί όρισμένες φορές κάνει Αδύνατη 
γιά τόν Ασθενή τήν έφαρμογή αύτοΟ τοϋ βασικοϋ κανόνα. Ή 
Ιδια αύτή δύναμη τροφοδοτεί τή νεύρωση μέσα Από ήθικολογι-
κούς παράγοντες. Κατά τήν Αναλυτική θεραπεία, ο( δυνάμεις 
αύτές έμφανίζονται σάν «Αντιστάσεις» στήν έξάλειψη τής 
άπώθησης. Αύτή ή θεωρητική γνώση ΰπαγορεύει δναν παραπέ-
ρα πρακτικό κανόνα, συγκεκριμένα δτι ή συνειδητοποίηση τοϋ 
άσυνείδητου δέν πρέπει νά γίνεται Αμεσα, Αλλά μέ τήν συντριβή 
τών άντιστάσεων. Αύτό σημαίνει δτι ό Ασθενής πρέπει νΑ 
συνειδητοποιήσει δτι Αντιστέκεται, ύστερα μέ ποιά μέσα, καί 
τελικά ένάντια σέ τί. 

Τό Εργο τής μετατροπής τοΰ Ασυνείδητου σέ συνειδητό 
Αποκαλείται «έρμηνεία». Αύτή σημαίνει ή τήν ΑποκΑλυψη τών 
συγκαλυμένων έκφρΑσεων τοϋ Ασυνείδητου ή τήν Ανασυγκρό-
τηση τών σχέσεων, πού είχαν κατακερματιστεί Από τίς Απωθή-
σεις. Οί Ασυνείδητες καί Απωθημένες έπιθυμίες καί φόβοι τοϋ 
Ασθενή έπιζητοϋν διαρκώς τήν Αποδέσμευσή τους ή, γιά νά 
μιλήσουμε μέ μεγαλύτερη Ακρίβεια, τήν έπαφή μέ πρόσωπα καί 
καταστάσεις τής πραγματικότητας. "Η σημαντικότερη κινητή-
ρια δύναμη αύτής τής συμπεριφοράς είναι ή Ανικανοποίητη 
λίμπιντο τοϋ Ασθενή. 'Επομένως, ΘΑ πρέπει νΑ θεωρείται 
σίγουρο δτι θά συνδέσει τίς Ασυνείδητες Απαιτήσεις του καί 
τούς Ασυνείδητους φόβους του μέ τόν Αναλυτή καί τήν κατάστα-
ση τής ΑνΑλυσης. Πράγμα πού καταλήγει στή «μεταβίβαση», 
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δηλαδή, στή διαμόρφωση σχέσεων μέ τόν άναλυτή πού ύποκι-
νοΟνται άπό αίσθήματα μίσους, έρωτα ή φόβου. "Ομως, αύτές οί 
στάσεις, πού έκφράζονται πρός τόν άναλυτή στήν κατάσταση 
τής άνάλυσης, δέν είναι παρά έπαναλήψεις παλιότερων, συνή-
θως παιδικών στάσεων πρός όρισμένα πρόσωπα τής παιδικής 
ήλικίας τοΟ άσθενή, πρόσωπα πού είχαν κάποια είδική σημασία 
γι αύτόν έκείνη τήν έποχή. Ό άσθενής δέν Εχει καμιά έπίγνωση 
τής σημασίας τους. Οί μεταβιβάσεις αύτές θά πρέπει νά 
άντιμετωπίζονται κύρια σάν τέτοιες, δηλαδή, πρέπει νά «έπιλύ-
ονται» μέ τήν άνακάλυψη τοΟ τρόπου, μέ τόν όποιο συνδέονται 
μέ τήν παιδική ήλικία τοϋ άσθενή. Μιά καί ή αίτία κάθε 
νεύρωσης, χωρίς έξαίρεση, μπορεί ν' άνευρεθεί σέ ψυχοσυγ-
κρούσεις τής παιδικής ήλικίας, πρίν άπό τά πρώτα τέσσερα 
χρόνια τής άνθρώπινης ζωής, ψυχοσυγκρούσεις πού δέν ήταν 
δυνατό ν' άντιμετωπιστοϋν έκείνη τήν περίοδο, άλλά έπανεμφα-
νίζονται μέ τή μεταβίβαση, ή άνάλυση τής μεταβίβασης, 
δηλαδή ή πλευρά έκείνη πού άσχολεΐται μέ τήν κατάλυση τών 
άντιστάσεων, άποτελεΐ τόν πιό σημαντικό τομέα τοΟ άναλυτι-
κοϋ έργου. 'Εφόσον, έπιπρόσθετα, ό άσθενής μέ τή μεταβίβαση 
ή προσπαθεί νά παραμερίσει τό έπεξηγηματικό έργο τής 
άνάλυσης, μέ τό νά Ικανοποιεί π.χ. τίς παλιές Απαιτήσεις 
άγάπης καί παρορμήσεις μίσους πού παρέμειναν Ανικανοποίη-
τες, ή άρνεΐται νά συνειδητοποιήσει αύτές τίς στάσεις, ή 
μεταβίβαση έξελίσσεται συνήθως σέ άντίσταση, δηλαδή παρεμ-
ποδίζει τήν πρόοδο τής θεραπείας. Οί άρνητικές μεταβιβάσεις, 
δηλαδή, οί στάσεις πού έκφράζουν μίσος καί προβάλλονται 
πάνω στόν άναλυτή, άναγνωρίζονται εΟκολα σάν άντιστάσεις 
άπό τήν άρχή, ένώ ή μεταβίβαση θετικών στάσεων άγάπης 
γίνεται άντίσταση μόνο μέσα άπό μιά ξαφνική μεταβολή τους 
σέ άρνητική μεταβίβαση λόγω άπογοήτευσης ή φόβου. 

Μόνο στό βαθμό πού ή ψυχαναλυτική θεραπεία καί τεχνική 
δέν συζητήθηκαν έκτεταμένα, ή συζητήθηκαν άνεπαρκώς καί 
χωρίς σύστημα, μπόρεσε νά έπικρατήσει ή άποψη δτι ύπάρχει 
μιά τεχνική έφαρμοζόμενη άπ' δλους μέ τόν ίδιο τρόπο καί πού 
είχε άναπτυχθεΐ άπό τήν κοινή βάση πού περιγράψαμε παραπά-
νω. Ή άποψη αύτή ήταν άληθινή γιά πολλά μεμονωμένα 
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προβλήματα* άλλά γιά τήν κατανόηση τής Εννοιας τής «άναλυ-
τικής παθητικότητας», π.χ., ύπάρχουν οί πιό έτερόκλητες 
Ερμηνείες. Ή πιό άκραία καί όπωσδήποτε ή λιγότερο σωστή 
είναι ή άποψη δτι άρκεΐ κανείς'νά μένει σιωπηλός* δλα τά 
ύπόλοιπα θά γίνουν μόνα τους. Μέχρι τώρα Εχουν Επικρατήσει 
καί Εξακολουθούν νά Επικρατούν μπερδεμένες άπόψεις γιά τή 
λειτουργία τοΟ άναλυτή κατά τήν άναλυτική θεραπεία. Είναι 
βέβαια γενικά γνωστό δτι πρέπει νά καταλύσει τίς άντιστάσεις 
καί νά «χειριστεί» τή μεταβίβαση, άλλά τό πώς καί πότε πρέπει 
νά γίνει αύτό, πόσο διαφορετική πρέπει νά είναι ή προσέγγισή 
του δσον άφορα τήν Εκτέλεση αΰτού τοΰ καθήκοντος στίς 
ποικιλόμορφες περιπτώσεις καί καταστάσεις πού συναντάει, δέν 
συζητήθηκαν ποτέ συστηματικά. Επομένως, άκόμα καί στά πιό 
άπλά προβλήματα πού άφορούν καθημερινές άναλυτικές κατα-
στάσεις, οί σχετικές άπόψεις διαφέρουν άναγκαστικά σέ μεγάλο 
βαθμό. "Οταν, γιά παράδειγμα, περιγράφεται μιά συγκεκριμένη 
κατάσταση άντίστασης, ό κάθε ψυχαναλυτής πιστεύει δτι 
πρέπει νά γίνει κάτι διαφορετικό. Κι δταν, στή συνέχεια, ό 
άναλυτής πού περιέγραψε τήν κατάσταση έπανέρχεται στήν 
περίπτωσή του Εχοντας ύπόψη τίς διάφορες ύποδείξεις τών 
συνεργατών του, έμφανίζονται άμέτρητες άλλες δυνατότητες 
καί ή σύγχυση είναι συχνά μεγαλύτερη άπ* δ,τι στήν άρχή. Κι 
δμως πρέπει νά δεχτούμε δτι, σέ δεδομένες συνθήκες, μιά 
συγκεκριμένη κατάσταση άνάλυσης Εχει μόνο μιά άριστη δυνα-
τότητα Επίλυσης, δτι ύπάρχει μόνο μιά Εφαρμογή τής τεχνικής 
πού μπορεί νά είναι πραγματικά σωστή σέ κάθε μιά δοσμένη 
περίπτωση. Αύτό δέν Ισχύει μόνο γά μιά είδική κατάσταση* 
άφορά καί τήν άναλυτική τεχνική σάν σύνολο. 'Επομένως, τό 
καθήκον μας είναι ή διαμόρφωση τών κριτηρίων αύτής τής 
σωστής τεχνικής καί, πάνω άπ' δλα, τοΰ τρόπου πού καταλήγει 
κανείς σ' αύτήν. 

Χρειάστηκε πολύς χρόνος γιά νά συνειδητοποιήσουμε αύτό 
πού είναι τό πιό σημαντικό: ν' άφήνουμε τήν τεχνική μιδς 
δοσμένης κατάστασης ν' άναπτύσσεται άπό τή συγκεκριμένη άναλυ-
τική κατάσταση μέ μιά έπακριβή άνάλυση τών λεπτομερειών της. 
Αύτός ό τρόπος άνάπτυξης τής άναλυτικής τεχνικής Εφαρμό-
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στηκε μέ αύστηρότητα στό σεμινάριο τής Βιέννης καί Αποδεί-
χτηκε έπιτυχής σέ πολλές περιπτώσεις — σέ όλες τίς περιπτώ-
σεις δπου ήταν δυνατή ή θεωρητική κατανόηση τής Αναλυτικής 
κατάστασης. 'Αποφεύχθηκαν πάντοτε οί ΰποδείξεις Εκείνες πού 
σέ τελευταία Ανάλυση ήταν θέμα γούστου. Μιά δοσμένη δυσκο-
λία — π.χ., μιά κατάσταση άντίστασης — συζητιόταν μέ^ρι πού 
τό Αναγκαίο μέτρο γιά μιά τέτοια περίπτωση νά Εμφανιστεί Από 
μόνο του μέσα Από τή συζήτηση, μέ σαφή καί καθορισμένη 
μορφή. Μόνο Ετσι μποροϋσε νά νιώθει κανείς δτι αύτό τό μέτρο 
ήταν τό μόνο σωστό καί κανένα Αλλο. Βρέθηκε, λοιπόν, κάποια 
μέθοδος, πού πρόσφερε τή δυνατότητα νά Εφαρμόζεται τό 
Αναλυτικό ύλικό στήν Αναλυτική τεχνική, Αν δχι σ' δλες τίς 
περιπτώσεις, τουλάχιστον σέ πολλές Απ' αύτές καί — πάνω Απ' 
δλα — στά βασικά'σημεία. Ή τεχνική μας δέν είναι μιά Αρχή 
πού βασίζεται σέ πάγιες πρακτικές, Αλλά μιά μέθοδος θεμελιω-
μένη σέ όρισμένες βασικές θεωρητικές Αρχές- δσο γιά τά 
ΰπόλοιπα, μποροΟν νά καθοριστοϋν μόνο σέ κάθε ξεχωριστή 
κατάσταση, θ ά μπορούσαμε νά ποϋμε δτι ή συνειδητοποίηση 
δλων τών έκδηλώσεων τοΟ Ασυνείδητου μέσα Από έρμηνεΐες 
είναι μιΑ βασική Αρχή. "Αραγε, δμως, αύτό συνεπάγεται δτι τό 
άσυνείδητο ύλικό θά πρέπει νά Ερμηνεύεται Αμέσως μόλις 
Αρχίσει νά Εμφανίζεται μέ κάποια σαφήνεια; Τό δτι δλες οί 
Εκδηλώσεις μεταβίβασης πρέπει νά παραπέμπονται στήν παιδι-
κή τους πηγή είναι μιά Αλλη βασική Αρχή. Άλλά αύτό μ Ας λέει 
τάχα Από ποιό σημείο πρέπει ν' Αρχίσουμε καί μέ ποιό τρόπο 
πρέπει νά γίνει κάτι τέτοιο; Ό Αναλυτής Αντιμετωπίζει ταυτό-
χρονα θετικές καί Αρνητικές μεταβιβάσεις- βασικά καί οί 
δυό πρέπει νά «Επιλυθοϋν». Άλλά δέν είναι δικαιολογημένο τό 
Ερώτημα ποιά πρέπει νά Επιλυθεί πρώτη καί ποιά σειρά πρέπει 
νά Ακολουθηθεί, καί ποιές συνθήκες είναι καθοριστικές γιά ν' 
Αποφασιστεί αύτό; Σ* αύτό τό πλαίσιο Αρκεί τάχα νά λέμε δτι 
ΰπάρχουν Ενδείξεις Αμφιθυμικής μεταβίβασης; 

Ενάντια στήν προσπάθεια νά συμπεράνουμε Από τή συγκε-
κριμένη κατάσταση σά σύνολο τή σειρά, τήν Εμφαση καί τό 
βάθος τών Ερμηνειών πού είναι Αναγκαίες σέ κάθε ξεχωριστή 
περίπτωση, θά ήταν εύκολο νά Ισχυριστεί κανείς: νά Ερμηνεό-
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ουμε τό καθετί μόλις Εμφανίζεται. Σ* αύτό τόν Ισχυρισμό 
Απαντούμε: όταν πολυάριθμες Εμπειρίες καί ή συνακόλουθη 
θεωρητική έκτίμηση αύτών τών έμπειριών μδς διδάσκουν δτι ή 
Ερμηνεία όλόκληρου τοϋ ΰλικοϋ μ' αύτό τόν τρόπο καί μέ τή 
σειρά πού έμφανίζεται τό κάθε στοιχείο δέν πετυχαίνει, σέ πάρα 
πολλές περιπτώσεις, τό σκοπό τής Ερμηνέίας, δηλαδή τή θερα-
πευτική της έπίδραση, τότε γίνεται άπαραίτητο ν* άναζητηθοϋν 
οί δροι έκεΐνοι, πού καθορίζουν τή θεραπευτική Αποτελεσματι-
κότητα μιδς Ερμηνείας. Οί δροι αύτοί διαφέρουν σέ κάθε 
περίπτωση καί, άκόμη κι Αν, άπό τήν άποψη τής τεχνικής, 
όρισμένες βασικές γενικές άρχές Ισχύουν γιά τήν Ερμηνεία, δέ 
σημαίνουν καί τόσα πράγματα σέ σύγκριση μέ τήν ΰπέρτατη 
άρχή, δτι δηλαδή ό άναλυτής πρέπει νά προσπαθεί ν' άντλεΐ 
τήν είδική τεχνική τής περίπτωσης καί τής κάθε μιδς κατάστα-
σης άπό κάθε ξεχωριστή περίπτωση κι άπό κάθε ξεχωριστή 
κατάσταση, χωρίς, κάνοντάς το αύτό, νά χάνει τή γενική 
συνέχεια τής Ανάπτυξης τής Αναλυτικής διαδικασίας. 'Υποδεί-
ξεις καί Απόψεις τοϋ είδους αύτό ή Εκείνο «πρέπει νΑ Αναλυθεί» 
ή «πρόκειται γιά ζήτημα σωστής Ανάλυσης» είναι καθαρά 
ζήτημα προσωπικού γούστου* δέν Αποτελούν βασικές Αρχές τής 
τεχνικής. Ή σημασία τής Εκφρασης «Αναλύω» παραμένει 
συνήθως σκοτεινό μυστικό. Κι ό Αναλυτής πΑλι δέν μπορεί νΑ 
ζητήσει παρηγοριΑ στηριζόμενος στή διάρκεια τής θεραπείας. 
Τό κύλισμα τοΰ χρόνου μόνο δέ θά καταφέρει τίποτα. Ή 
Εμπιστοσύνη στή χρονική παράταση τής θεραπείας Εχει νόημα 
μόνο δταν Αναπτύσσεται ή Ανάλυση, δηλαδή δταν ό Αναλυτής 
καταλαβαίνει τίς ΑντιστΑσεις καί μπορεί νά κατευθύνει άνάλογα 
τήν άνάλυση. "Οπως είναι φυσικό, σ' αύτή τήν περίπτωση ό 
χρόνος δέν Αποτελεί καί δέν μπορεί ν' Αποτελεί σημαντικό 
παρΑγοντα. Τό νΑ έλπίζουμε δτι μπορούμε νΑ Εχουμε έπιτυχία 
ΑπλΑ καί μόνο μέ τό νΑ περιμένουμε, αύτό Αποτελεί Απλούστατα 
παραλογισμό. 

ΘΑ πρέπει νΑ δείξουμε πόσο σημαντική είναι ή σωστή 
κατανόηση καί ό σωστός χειρισμός τής πρώτης μεταβιβασιακής 
Αντίστασης γιΑ τή φυσική έξέλιξη τής θεραπείας. Στό Εργο τής 
ΑνΑλυσης δέν είναι Ασήμαντο τό ποιΑ λεπτομέρεια καί ποιό 
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στρώμα τής μεταβιβασιακής νεύρωσης προσεγγίζεται γιά πρώ-
τη φορά, τό τί έπιλέγει ό άναλυτής άπό τό πλούσιο ύλικό πού 
τοΰ προσφέρει ό άσθενής, τό άν ό άναλυτής έρμηνεύει τό 
Ασυνείδητο ύλικό πού έχει γίνει έκδηλο ή τήν άντίσταση πού 
τό συνοδεύει, κλπ. "Αν ό άναλυτής έρμηνεύει τά διάφορα 
στοιχεία μέ τή σειρά πού τοΟ προσφέρονται, έργάζεται μέ βάση 
τήν προκατασκευασμένη άντίληψη δτι τό «ύλικό» μπορεί 
πάντοτε νά χρησιμοποιηθεί άναλυτικά, δτι δηλαδή δλα τά 
στοιχεία είναι Αποτελεσματικά Από θεραπευτική άποψη. Σ' 
αύτή τήν περίπτωση, ώστόσο, έκεΐνο πού είναι σημαντικό είναι 
ή δυναμική τους Αξία. Ό πρωταρχικός Αντικειμενικός στόχος 
τών προσπαθειών μου γιά τή δημιουργία μιας θεωρίας τής 
τεχνικής καί τής θεραπείας είναι ή διατύπωση γενικών καθώς 
καί είδικών Απόψεων γιά τήν όρθολογική έφαρμογή τοΟ ύλικοϋ 
στόν τεχνικό χειρισμό τής περίπτωσης· μ' άλλα λόγια, ή 
δημιουργία μιας θεωρίας πού θά δώσει στόν άναλυτή τή 
δυνατότητα νά ξέρει, σέ κάθε έρμηνεία, γιατί άκριβώς καί γιά 
ποιό σκοπό έρμηνεύει — καί δχι άπλά νά έρμηνεύει. "Αν ό 
Αναλυτής έρμηνεύει τά στοιχεία μέ τή σειρά πού έμφανίζονται 
σέ κάθε περίπτωση, άσχετο άν ό άσθενής τόν παραπλανά ή δχι, 
άν χρησιμοποιεί αύτά τά στοιχεία σάν καμουφλάζ, άν άποκρύ-
πτει μιά στάση μίσους, άν γελάει κάτω άπ' τά μουστάκια του, άν 
είναι συγκινησιακά μπλοκαρισμένος κλπ., αύτός (ό Αναλυτής) 
είναι σίγουρο δτι ΘΑ καταλήγει σ' Απελπιστικά Αδιέξοδα. 
Προχωρώντας μ* αύτό τόν τρόπο, ό Αναλυτής έγκλωβίζεται σ' 
ένα πρότυπο πού έπιβάλλεται σ' δλες τίς περιπτώσεις, χωρίς 
Ιδιαίτερη προσοχή στίς Ιδιαίτερες Απαιτήσεις τής κάθε περί-
πτωσης σέ σχέση μέ τήν έκλογή τοΟ κατάλληλου χρόνου καί μέ 
τό βάθος τών άναγκαίων έρμηνειών. Μόνο μέ αύστηρή προσή-
λωση στόν κανόνα τής έξαγωγής τής τεχνικής άπό κάθε 
ξεχωριστή κατάσταση μπορεί ό άναλυτής ν' άποκτήσει τή 
δυνατότητα νά κατανοεί, σέ κάθε περίπτωση, γιατί άκριβώς 
κατάφερε ή δέν κατάφερε νά έξασφαλίσει τή θεραπεία. "Αν ό 
άναλυτής δέν μπορεί, τουλάχιστον στίς περισσότερες περιπτώ-
σεις, νά Ικανοποιήσει αύτό τό αίτημα, δέ χρειάζεται κανένα 
άποδεικτικό στοιχείο γιά νά δηλώσουμε δτι ή θεραπεία πού 
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Εφαρμόζουμε δέν άξίζει νά όνομάζεται Επιστημονική αιτιολογι-
κή θεραπεία. 'Εξηγώντας, ώστόσο, τούς λόγους τής άποτυχίας 
σέ μιά συγκεκριμένη περίπτωση, ό άναλυτής πρέπει ν' άποφεύ-
γει διατυπώσεις τοΟ είδους: ό άσθενής «δέν ήθελε νά γίνει 
καλά», ή δέν ήταν έπιδεκτικός — γιατί αύτό άκριβώς θέλουμε 
νά ξέρουμε: γιατί δέν ήθελε ό άσθενής νά γίνει καλά, γιατί δέν 
ήταν έπιδεκτικός. 

Δέ θά προσπαθήσουμε νά διατυπώσουμε Ενα «σύστημα» 
τεχνικής. Σκοπός μας δέν είναι νά περιγράψουμε Ενα πρότυπο 
κατάλληλο γιά δλες τίς περιπτώσεις, άλλά νά διαμορφώσουμε 
τό θεμελιακό πεδίο, μέ βάση τή θεωρία μας γιά τή νεύρωση, γιά 
τήν κατανόηση τών θεραπευτικών μας καθηκόντων. Μέ λίγα 
λόγια, θέλουμε νά σκιαγραφήσουμε Ενα εύρύ πλαίσιο άναφο-
ράς, πού νά μάς δίνει άρκετή Ελευθερία γιά τήν Εφαρμογή τής 
γενικής άντίληψης μας σέ κάθε ξεχωριστή περίπτωση. 

Δέν Εχω νά προσθέσω τίποτα στίς άρχές τοΰ Φρόυντ γιά τήν 
Ερμηνεία τοΰ άσυνείδητου καί στή γενική του άποψη δτι τό 
άναλυτικό Εργο Εξαρτάται άπό τήν Εξάλειψη τών άντιστάσεων 
καί τό χειρισμό τής μεταβίβασης. Ώστόσο, ή άκόλουθη 
Επεξήγηση πρέπει νά θεωρηθεί σάν συνεπής Εφαρμογή τών 
βασικών άρχων τής ψυχανάλυσης, πού στή διάρκειά της 
διανοίγονται νέοι τομείς τοΰ άναλυτικοΰ Εργου. "Αν οί άσθενεΐς 
μας τηροΰσαν τούς βασικούς κανόνες Εστω καί μέ στοιχειώδη 
τρόπο, δέ θά ύπήρχε κανένας λόγος νά γραφτεί Ενα βιβλίο γιά 
τήν άνάλυση τοΰ χαρακτήρα. Δυστυχώς, πολύ λίγοι μόνο άπό 
τούς άσθενεΐς μας είναι Ικανοί γιά άνάλυση άπό τήν άρχή· οί 
περισσότεροι τηρούν τό βασικό κανόνα μόνο άφοΰ Εχουν 
άποδυναμωθεΐ οί άντιστάσεις τους. Γι' αύτό θ' άσχοληθοΰμε 
μόνο μέ τίς άρχικές φάσεις τής θεραπείας, μέχρι τό σημείο πού 
ή πορεία τής άνάλυσης μπορεί πιά ν' άνατεθεί μ' Εμπιστοσύνη 
στά χέρια τοΰ άσθενή. Τό πρώτο πρόβλημα είναι «νά διδάξουμε 
τόν άσθενή ν' άναλύεται». Τό δεύτερο είναι ή περάτωση τής 
άνάλυσης, τό πρόβλημα τής Επίλυσης τής μεταβίβασης καί τής 
διδασκαλίας τοΰ άσθενή ώστε ν' άντιμετωπίζει τήν πραγματικό-
τητα. Τό Ενδιάμεσο στάδιο, τό κύριο μέρος τής άνάλυσης, θά 
μας άπασχολήσει μόνο στό βαθμό πού Επεται τής άρχικής 
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φάσης τής θεραπείας καί καταλήγει στήν περάτωσή της. 
Πρίν άρχίσουμε, ώστόσο, είναι άπαραίτητη μιά σύντομη 

θεωρητική έξέταση τής λιμπιντο-οικονομικής βάσης τής άνα-
λυτικής θεραπείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

"Οταν ό Φρόυντ Εγκατέλειψε τή θεραπεία μέ κάθαρση καί τήν 
ύπνωση σάν όργανο άνάλυσης, καί υίοθέτησε τήν άποψη δτι 
δσα μποροΟσε νά πε! ό Ασθενής δσο ήταν κοιμισμένος, 
μπορούσε νά τά μεταδώσει καί ξύπνιος, προσπάθησε γιά Ενα 
διάστημα νά κάνει τόν άσθενή ν' Αποκτήσει Επίγνωση τής 
Ασυνείδητης σημασίας τών συμπτωμάτων Ερμηνεύοντας Αμεσα 
τά ίχνη τών άπωθημένων στοιχείων. Δέν άργησε ν* Ανακαλύψει 
δτι αύτή ή μέθοδος Εξαρτιόταν Από τήν προθυμία τοϋ Ασθενή ν' 
Αποδεχτεί δσα ύποδείκνυε ό Αναλυτής. Συμπέρανε δτι 6 Ασθε-
νής πρόβαλλε «Αντίσταση», πού συνήθως ήταν Ασυνείδητη, στά 
λεγόμενα τοΰ άναλυτή. Προσάρμοσε, λοιπόν, τήν τεχνική του 
στή νέα γνώση — παράτησε δηλαδή τήν άμεση Ερμηνεία καί 
προσπαθούσε πιά νά δώσει στό άσυνείδητο τή δυνατότητα νά 
γίνει συνειδητό Εξαλείφοντας τίς άντιστάσεις πού κατευθύνον-
ται Ενάντια στά άπωθημένα στοιχεία. 

Αύτή ή θεμελιακή άλλαγή στή θεωρητική Αντίληψη καί 
τεχνική τής Αναλυτικής θεραπείας Αποτέλεσε σημαντική καμπή 
στήν Ιστορία της, καμπή πού ΕπισφρΑγισε τήν Αρχή μιάς 
νεώτερης τεχνικής, πού Εξακολουθεί Ακόμη νΑ Ισχύει. Αύτή ή 
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τεχνική δέν κατανοήθηκε ποτέ άπό κείνους τούς μελετητές πού 
Απομακρύνθηκαν άπό τόν Φρόυντ· άκόμη κι δν ό Ράνκ Επέστρε-
ψε στήν παλιά μέθοδο τής δμεσης Ερμηνείας τών συμπτωμάτων. 
Μέ τήν τωρινή μας Εργασία, Εφαρμόσαμε άπλά τή νΕα μέθοδο 
τής Αντιμετώπισης τών άντιστάσεων στήν άνάλυση τοϋ χαρα-
κτήρα, συμβαδίζοντας μέ τήν Εξέλιξη τής άναλυτικής θεραπείας 
άπό τήν άνάλυση τών συμπτωμάτων στήν άνάλυση τής προσω-
πικότητας σάν σύνολο. 

Ένώ, στήν περίοδο πού έφαρμοζόταν ή θεραπεία μέ κάθαρ-
ση, Επικρατούσε ή δποψη δτι Επρεπε «ν* άπελευθερωθεΐ τό 
στραγγαλισμένο συναίσθημα άπό τήν άπώθηση» γιά νά συντε-
λεστεί ή Εξαφάνιση τοϋ συμπτώματος, άργότερα, στήν περίοδο 
τής Ανάλυσης τών άντιστάσεων (πράγμα πού Ισως άποτελεϊ 
μεταφορά άπό τήν δμεση Ερμηνεία τής σημασίας τών συμπτω-
μάτων), λεγόταν δτι τό σύμπτωμα θά "πρεπε άναγκαστικά νά 
Εξαφανιστεί, δταν γίνει συνειδητή ή άπωθημένη Ιδέα στήν 
όποία βασιζόταν. Ύστερα, δταν άποκαλύφθηκε δτι αύτή ή θέση 
ήταν Εντελώς άστήριχτη, δταν παρατηρήθηκε Επανειλημμένα 
δτι τά συμπτώματα, παρόλη τή συνειδητοποίηση τοϋ προηγού-
μενα άπωθημένου περιεχομένου τους, Εξακολουθοϋσαν συχνά 
νά ύφίστανται, ό Φρόυντ, συζητώντας σέ μιά συνάντηση τής 
Ψυχαναλυτικής 'Εταιρείας τής Βιέννης, άλλαξε τήν πρώτη 
δποψη λέγοντας δτι τό σύμπτωμα ένδέχεται νά Εξαφανιστεί δταν 
γίνει συνειδητό τό άσυνείδητο περιεχόμενό του, άλλά δέν πρέπει 
όποχτδήποτε νά Εξαφανιστεί. 

'Αντιμετωπίζαμε, λοιπόν, πιά Ενα καινούργιο καί δύσκολο 
πρόβλημα. "Αν ή συνειδητοποίηση, άπό μόνη της, δέν έπαρκεΐ 
γιά νά πετύχει ή θεραπεία, ποιοί είναι οί δλλοι παράγοντες, πού 
θεωροϋνται άναγκαΐοι γιά νά προκαλέσουν τήν Εξάλειψη τοΰ 
συμπτώματος* ποιές παραπέρα συνθήκες καθόριζαν δν μέ τή 
συνειδητοποίηση θά πραγματωθεί ή θεραπεία ή δχι; Έτσι, 
λοιπόν, ή συνειδητοποίηση τών άπωθημένων περιεχομένων 
παρέμενε ή άπαραίτητη προϋπόθεση τής θεραπείας — χωρίς 
ώστόσο νά τήν Εξηγεί συγκεκριμένα. "Από τή στιγμή πού 
τέθηκε αύτό τό πρόβλημα, Εμφανίστηκε καί κάποιο δλλο, 
συγκεκριμένα, τό κατά πόσο είχαν δίκιο τελικά Εκείνοι οί 
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άντίπαλοι τής ψυχανάλυσης, πού ύποστήριζαν δτι ή άνάλυση 
θά 'πρεπε ν' άκολουθεΐται άπό κάποια «σύνθεση». Μιά λεπτο-
μερέστερη έξέταση, δμως, άπόδειξε δτι αύτή ή άποψη δέν ήταν 
παρά κούφια λόγια. Στό συνέδριο τής Βουδαπέστης, ό Ιδιος ό 
Φρόυντ τήν άπέρριψε όλοκληρωτικά τονίζοντας δτι ή άνάλυση 
καί ή σύνθεση όπωσδήποτε συμβαδίζουν, μιά καί κάθε ένόρμη-
ση πού άπελευθερώνεται άπό μιά δεδομένη σχέση σχηματίζει 
άμέσως μιά άλλη σχέση. Μήπως αύτό ήταν τό κλειδί γιά τήν 
έπίλυση τοΰ προβλήματος; Μέ ποιές ένορμήσεις καί ποιές νέες 
σχέσεις άσχολιόμασταν; Δέν έχει καμιά σημασία τό τί είδους 
λιμπιντική δομή έχει ό άσθενής δταν φεύγει άπό τήν άνάλυση; 
Σάν άναλυτής, πρέπει κανείς νά μή γυρεύει κάποια θεία λύση 
στήν ψυχοθεραπεία, άλλά ν' άρκεΐται στήν άνακάλυψη τής 
λύσης πού ταιριάζει περισσότερο στίς φιλοδοξίες τοΟ μέσου 
άνθρωπου. Σίγουρα, κάθε ψυχοθεραπεία πάσχει άπό τό γεγονός 
δτι Εχουν άγνοηθεΐ τόσο ή πρωτόγονη-βιολογική δσο 'καί ή 
κοινωνιολογική βάση δλων τών άποκαλούμενων άνώτερων 
φιλοδοξιών. Ή διέξοδος ύποδείχτηκε πάλι άπό τήν άνεξάντλη-
τη φροϋδική θεωρία τής λίμπιντο, πού σέ πάρα πολλές περιπτώ-
σεις έχει άγνοηθεΐ κατά τά τελευταία χρόνια τής άναλυτικής 
έρευνας. Άλλά είχαν τεθεί ταυτόχρονα πάρα πολλά προβλήμα-
τα. Γιά λόγους συντομίας, θά τ' άναφέρουμε σύμφωνα μέ τίς 
μεταψυχολογικές άπόψεις. 

Τοπογραφικά, τό πρόβλημα δέ θά μπορούσε νά λυθεί. Μιά 
τέτοια προσπάθεια θά άποδεικνυόταν άνεπαρκής: ή άπλή μετα-
γλώττιση μιας άσυνείδητης Ιδέας στή συνείδηση δέν έπαρκεΐ 
γιά νά έπιφέρει μιά θεραπεία. Μιά έπίλυση άπό τή δυναμική 
άποψη έδινε ύποσχέσεις, άλλά ήταν έξίσου άνεπαρκής, παρά τό 
γεγονός δτι ό Φερέντσι καί ό Ράνκ είχαν κάνει πετυχημένες 
προσπάθειες σ' αύτή τήν κατεύθυνση1. Είναι άλήθεια δτι ή 
έκφόρτιση τοϋ συναισθήματος πού συνδέεται μέ μιά άσυνείδητη 
Ιδέα σχεδόν πάντοτε άνακουφίζει τήν κατάσταση τοϋ άσθενή, 
άλλά μόνο γιά πολύ μικρό διάστημα. Πρέπει νά έχουμε ύπόψη 
μας δτι, έκτός άπό όρισμένες μορφές ύστερίας, είναι δύσκολο 

I. Βλέπε: Ή 'Ανάπτυξη τής Ψαχανάλυσης. 
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νά πετύχουμε τήν έκφόρτιση μέ τή συμπυκνωμένη μορφή πού 
άπαιτεΐται γιά νά Εχουμε τό Επιθυμητό άποτέλεσμα. Έμενε, 
λοιπόν, μόνο ή οίκονομική άποψη. Είναι τελείως σαφές δτι ό 
άσθενής πάσχει άπό άνεπαρκή, διαταραγμένη λιμπιντική ο ί κ ο 
νομία* οί κανονικές βιολογικές λειτουργίες τής σεξουαλικότη-
τάς του ή τής σεξουαλικότητάς της Εχουν ΰποστεϊ κατά Ενα 
μέρος παθολογική διαστρέβλωση καί κατά Ενα άλλο μέρος 
όλοκληρωτική άρνηση — καί στίς δυό περιπτώσεις σέ άντίθε-
ση μέ τό μέσο ύγιές άτομο. Κι όπωσδήποτε ή όμαλή ή άνώμαλη 
λειτουργία τής λιμπιντικής οίκονομίας Εξαρτάται άπό τήν 
όργάνωση τής λίμπιντο. 'Επομένως, πρέπει νά Εχει τή δυνατό-
τητα κανείς νά κάνει μιά λειτουργική διάκριση άνάμεσα σέ 
κείνη τή λιμπιντική όργάνωση, πού Εξασφαλίζει τήν όμαλή 
λειτουργία τής λιμπιντικής οίκονομίας, καί σέ κείνη πού 
διακόπτει αύτή τή λειτουργία. Ή μεταγενέστερη διαφοροποίη-
ση πού κάναμε άνάμεσα σέ δύο πρότυπα, τό «γενετήσιο» 
χαρακτήρα καί τόν «νευρωτικό» χαρακτήρα, άποτελεΐ προσπά-
θεια Επίλυσης αύτού τού προβλήματος. 

Ώστόσο, Ενώ τόσο ή τοπογραφική δσο καί ή δυναμική 
άποψη ήταν άπό τήν άρχή εύκολο νά Εφαρμοστούν στήν 
καθημερινή πρακτική (τό συνειδητό ή άσυνείδητο μιάς Ιδέας, ή 
ένταση τής συναισθηματικής άνάλυσης Ενός άπωθημένου στοι-
χείου, κλπ.), δέν ήταν άμεσα σαφές πώς θά μπορούσε νά 
έφαρμοστεΐ στήν πράξη ή οίκονομική άποψη. 'Αναφερόμαστε, 
στήν προκειμένη περίπτωση, στόν ποσοτικό παράγοντα τής 
ψυχικής ζωής, στήν ποσότητα τής λίμπιντο πού άναστέλλεται ή 
Εκφορτίζεται. Πώς, δμως, θά μπορούσαμε ν' άντιμετωπίζουμε 
αύτή τήν ποσοτικά καθορισμένη δυσκολία, μΕ δεδομένο τό 
γεγονός δτι στήν ψυχανάλυση άσχολούμαστε άμεσα μόνο μΕ 
τήν ποιότητα; "Αρχικά Επρεπε νά καταλάβουμε γιατί συναντού-
σαμε διαρκώς τόν ποσοτικό παράγοντα στή θεωρία μας γιά τή 
νεύρωση καί γιατί ό ποιοτικός παράγοντας τής ψυχικής ζωής 
δΕν Επαρκούσε άπό μόνος του γιά μιά Εξήγηση τών ψυχικών 
φαινομΕνων. 'Ενώ ή πείρα μας καί ή μελέτη τού προβλήματος 
τής άναλυτικής θεραπείας ύποδείκνυαν πάντοτε τό πρόβλημα 
τών ποσοτήτων, Εμφανίστηκε Εντελώς άπρόσμενα μιά καθαρά 
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Εμπειρική λύση. 
Ά π ό τήν άναλυτική πρακτική μαθαίνουμε δτι όρισμένες 

περιπτώσεις, παρόλο πού γίνεται παρατεταμένη καί συστηματι-
κή άνάλυση, έξακολουθοϋν ν" άντιστέκονται στή θεραπεία — 
ένώ σέ δλλες περιπτώσεις, παρά τήν έλλειπή Εξέταση τοϋ 
άσυνείδητου, μπορεί νά έπιτευχθεϊ ριζική πρακτική άνάρρωση. 
Συγκρίνοντας αύτές τίς δύο όμάδες2, καταλήξαμε στό συμπέρα-
σμα δτι, ύστερα άπό τήν άνάλυση, οί πρώτες περιπτώσεις, 
συγκεκριμένα αύτές πού άντιστέκονταν στή θεραπεία ή παρου-
σίαζαν εύκολα ύποτροπή, δέν είχαν καταφέρει νά έξασφαλίσουν 
μιά ρυθμισμένη σεξουαλική ζωή ή Εξακολουθούσαν νά τηρούν 
άποχές — ένώ στίς δεύτερες περιπτώσεις, χάρη σέ μιά έπιμέ-
ρους άνάλυση, Εξασφαλιζόταν γρήγορα μιά άπόλυτα Ικανοποιη-
τική καί διαρκής σεξουαλική ζωή. "Ερευνώντας τήν πρόγνωση 
τών συνηθισμένων περιπτώσεων, άποδείχτηκε παραπέρα πώς, 
άν οί δλλες συνθήκες ήταν Ιδιες, οί εύκαιρίες θεραπείας ήταν 
τόσο πιό εύνοϊκές, δσο πληρέστερη γενετήσια προτεραιότητα 
είχε Επιτευχθεί στή διάρκεια τής παιδικής ήλικίας καί τής 
Εφηβείας. Μ1 άλλα λόγια, ή θεραπεία Εμποδιζόταν στό βαθμό 
πού ή λίμπιντο είχε Εκτραπεί άπό τή γενετήσια ζώνη κατά τήν 
πρώιμη παιδική ήλικία. Οί περιπτώσεις, πού άποδείχτηκαν 
λίγο-πολύ άπροσπέλαστες, ήταν Εκείνες, στίς όποΐές ή γενετή-
σια προτεραιότητα δέν είχε Εγκαθιδρυθεί σ* δλα τά στάδια τής 
παιδικής ήλικίας, οί περιπτώσεις στίς όποΐες ή δραστηριότητα 
τής γενετησιότητας είχε περιοριστεί στόν πρωκτικό, στοματικό 
καί ούρηθρικό Ερωτισμό3. Ωστόσο,* μέ βάση τό γεγονός δτι ή 
γενετησιότητα άποδείχτηκε πώς Εχει τέτοια προγνωστική ση-
μασία φαινόταν σωστό νά Ερευνηθεί σ' αυτές τίς περιπτώσεις ή 
Ενδειξη τής γενετησιότητας, ή ίκανότητά τους. Διαπιστώθηκε 
πώς δέν ύπήρχε γυναίκα άσθενής, πού νά μήν είχε διαταραχθεί 
ή κολπική ίκανότητά της καί πώς δέν ύπήρχε σχεδόν κανένας 
άντρας άσθενής, πού νά μήν Εχει διαταραχθεί ή ίκανότητά του 

2. Βλέπε: Ράιχ, «Üeber Geni tali tat» κα( «Die therapeutische Bedeutung der 
Genitallibido», στό Außvh; Ψαχαναλυτικό Δελτίο, τ. Χ (1924) κα( XI (1925). 
3. Στό μεταξύ Ανακαλύψαμε δυνατότητες σημαντικής βελτίωσης Ακόμη καί τύν 
τέτοιων περιπτώσεων. 
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γιά έκσπερμάτωση καί στύση. 'Ωστόσο, οί άσθενεΐς πού δέν 
είχαν τέτοια προβλήματα Ικανότητας μέ τήν τρέχουσα έννοια, 
οί έλάχιστοι νευρωτικοί, πού ήταν ίκανοί γιά στύση, έπαρκοΟ-
σαν γιά ν' Αμφισβητήσουν τήν άξία τής γενετησιότητας γιά τήν 
κατανόηση τής οίκονομίας τής θεραπείας. 

Τελικά, άναγκαστήκαμε νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα δτι 
δέν έχει καί τόση σημασία ή ύπαρξη ή δχι Ικανότητας γιά 
στύση· κάτι τέτοιο δέν μδς λέει τίποτε, σχετικά μέ τήν 
οίκονομία τής λίμπιντο. Αύτό πού είναι σημαντικό είναι προφα-
νώς τό άν μένει άνέπαφη ή Ικανότητα γιά έπαρκή σεξουαλική 
Ικανοποίηση. 

Αύτό όλοφάνερα συμβαίνει στίς άσθενεΐς πού πάσχουν άπό 
κολπική άναισθησία. Έδώ είναι όλοφάνερο άπό ποιά πηγή 
άντλοΟν τήν ένέργειά τους τά συμπτώματα καί τί είναι αύτό τό 
όποιο ύποβαστάζει τή λίμναση* τής λίμπιντο, πού φυσικά 
συνιστά τήν Ιδιαίτερη ένεργειακή πηγή τής νεύρωσης. Ή 
οίκονομική άντίληψη τής όργασμικής άνικανότητας, δηλαδή ή 
άνικανότητα νά έπιτευχθεΐ,κάποια έκφόρτιση τής σεξουαλικής 
έντασης, πού νά ίκανοποιεΐ τίς λιμπιντικές άπαιτήσεις, διαμορ-
φώθηκε γιά πρώτη φορά άπό τήν πληρέστερη έξέταση άνδρών 
πού ήταν Ικανοί γιά στύση. "Η έξαιρετική σημασία τής 
γενετησιότητας ή, άκριβέστερα, τής όργασμικής άνικανότητας, 
γιά τήν αίτιολογία τής νεύρωσης, παρουσιάστηκε λεπτομερεια-
κά στό βιβλίο μου Ή Λειτουργία τοΰ Όργασμοΰ. Μόνο μετά τήν 
κατάδειξη τής σημασίας της γιά τή θεωρία τής ένεστώσας 
νεύρωσης* φάνηκε δλη ή θεωρητική σπουδαιότητα τής γενετή-

• Stasis. (Σ.τ.Μ). 
• Actual neurosis: Ό Φρόυντ, τό 1893, περιγράφοντας τήν άγχώδη νεύρωση, 
άνέφερε σάν συγκαιρινό, «ένεστώτα» αίτιολογικό παράγοντα τή διακεκομμένη 
συνουσία (coitus intemiptus). Μέ βάση αύτό τό κριτήριο διέκρινε τίς *ίνεστώ-
σες νευρώσεις» (νευρασθένεια καί Αγχώδεις νευρώσεις), πού όφείλονταν σέ 
συγκαιρινές, «ένεστώσες» ένεργητικές διαταραχές, άπό τίς μεταβιβασιακές 
νευρώσεις, πού όργανώνονται στή βάση Ασυνείδητων παιδικών συμπλεγμάτων. 
Έτσι οί «ένεστώσες νευρώσεις» διακρίνονται άπό τίς ψυχονευρώσεις: (α) Γιατί 
ή αίτία τους βρίσκεται στό παρόν, (β) Γιατί τά συμπτώματα δέν είναι συμβολική 
κι έπικαθοριζόμενη Εκφραση, άλλά προκύπτουν άμεσα άπό τήν άπουσία ή τήν 
άνεπάρκεια τής σεξουαλικής Ικανοποίησης. 'Αργότερα, ό Φρόυντ πρότεινε νά 
συμπεριληφθεί σ' αύτές τίς νευρώσεις καί ή ύποχονδρίαση. (Σ.τ.Μ.). 
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σιας λειτουργίας — μαζί καί γιά τή διερεύνηση τοϋ χαρακτήρα. 
Ξαφνικά Εγινε σαφές ποϋ θά Επρεπε ν' άναζητηθεΐ τό πρόβλημα 
τής ποσότητας· δΕν μπορούσε νά είναι παρά τό όργανικό 
ύπόβαθρο, ό «σωματικός πυρήνας τής νεύρωσης», ή Ενεστώσα 
νεύρωση πού προκύπτει άπό τήν καταπνιγόμενη λίμπιντο. Καί, 
Επομένως, τό οίκονομικό πρόβλημα τής νεύρωσης, καθώς καί 
τής θεραπείας της, άνήκει, σέ μεγάλο βαθμό, στή σωματική 
σφαίρα, δηλαδή μπορούσε νά προσπελασθεί μόνο μέσα άπό τό 
σωματικό περιεχόμενο τής Εννοιας τής λίμπιντο4. 

Τώρα είμαστε πιά σέ θέση ν' Αποφασίσουμε ποιοί άλλοι 
παράγοντες, Εκτός άπό τή συνειδητοποίηση τοϋ άσυνείδητου, 
ήταν άπαραίτητοι γιά νά πετύχουμε τήν Εξάλειψη τοϋ συμπτώ-
ματος. Αύτό πού γίνεται συνειδητό είναι μόνο ή σημασία (τό 
ίδεϊκό περιεχόμενο) τοϋ συμπτώματος. Μέ δυναμικούς όρους, ή 
διεργασία τής συνειδητοποίησης ΕπιφΕρει κάποια βελτίωση 
μέσα άπό τή συναισθηματική Εκφόρτιση πού συμβαδίζει μαζί 
της, καί μέσα άπό τήν Εξάλειψη Ενός μέρους τής προσυνειδητής 
άντικάθεξης. Άλλά αύτές οί διεργασίες άπό μόνες τους δέν 
Επιφέρουν καί τόσο μεγάλη άλλαγή στήν πηγή τής Ενέργειας 
τοϋ συμπτώματος ή τοϋ νευρωσικοΟ γνωρίσματος τοϋ χαρακτή-
ρα. "Η λίμναση τής λίμπιντο παραμένει, παρά τήν συνειδητο-
ποίηση τής σημασίας τοϋ συμπτώματος. Ή πίεση τής ύπερσυμ-
πιεσμένης λίμπιντο μπορεί νά μειωθεί μερικά μέ τήν Εντατική 
άνάλυση, άλλά ή συντριπτική πλειοψηφία τών άσθενών μας 
χρειάζονται γενετήσια σεξουαλική Ικανοποίηση (οί προγενετή-
σιες λειτουργίες δέν μποροϋν νά προκαλέσουν όργασμό) γιά μιά 
διαρκή Εκφόρτιση τής σεξουαλικής Εντασης. Μόνο μετά άπ' 
αύτό τό βήμα, πού γίνεται δυνατό μέ τήν άνάλυση, μπορεί νά 
πραγματοποιηθεί κάποια οίκονομική άναπροσαρμογή. Τότε, 
προσπάθησα νά διατυπώσω αύτή τήν άντίληψη μέ τόν άκόλου-
θο τρόπο: Εξαλείφοντας τίς σεξουαλικές άπωθήσεις, ή άνάλυση 
προσφέρει τή δυνατότητα μιδς αύθόρμητης όργανοθεραπείας τών 
νευρώσεων. 'Επομένως, ό Εσχατος θεραπευτικός παράγοντας είναι 

4. Βλέπε: Ράιχ, «Die Rolle der Genitalität in der Neurosentherapie», στό 
Zeitschrift f(lr Aertzliche Psychotherapie, τ. I (1925). 
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μιά όργανική διεργασία στήν μεταβολική σεξουαλική οίκονομία, μιά 
διεργασία πού συνδέεται μέ τή σεξουαλική Ικανοποίηση πού 
Επιτυγχάνεται χάρη στόν γενετήσιο όργασμό — καί, μέ τήν 
έξάλειψη τής ένεστώσας νεύρωσης, 6 σωματικός πυρήνας 
διαβρώνει καί τό ύπόβαθρο τού ψυχονευρωτικού Εποικοδομήμα-
τος. 'Αρχικά, δταν ή νεύρωση άρχίζει ν' άναπτύσσεται, κάποια 
Εξωτερική άναστολή (άπτός φόβος) πού στή συνέχεια Εσωτερι-
κεύεται, δημιουργεί λιμπιντική λίμναση, πού μέ τή σειρά της 
μεταβιβάζει τήν παθολογική της Ενέργεια στίς Εμπειρίες τού 
Οιδιπόδειου σταδίου καί, διαιωνισμένη σά συνέπεια τής σεξου-
αλικής άπώθησης, παρέχει διαρκώς Ενέργεια στήν ψυχονεύρω-
ση, μέ κυκλική, θά λέγαμε, κίνηση. Ή θεραπεία άκολουθεΐ 
άντίστροφη πορεία, γιατί άρχικά συντρίβει τήν ψυχονεύρωση, 
κάνοντας συνειδητές τίς άσυνείδητες άναστολές καί καθηλώ-
σεις, άνοίγοντας Ετσι τό δρόμο γιά τήν Εξάλειψη τής λιμπιντι-
κής λίμνασης. Άπό τή στιγμή πού θά Εξαλειφθεί αύτή ή 
λίμναση, πάλι κυκλικά, πρέπει νά γίνουν άχρηστες καί ή 
άπώθηση καί ή ψυχονεύρωση — στήν ούσία πρέπει νά γίνει 
άδύνατη ή Οπαρξή τους. 

Αύτή είναι σέ γενικές γραμμές ή άντίληψη πού άνέπτυξα, στό 
βιβλίο πού άνάφερα πιό πρίν, σχετικά μέ τό ρόλο τού σωματι-
κού πυρήνα τής νεύρωσης. 'Από τήν άντίληψη αύτή προκύ-
πτουν Ενα εύρύτερο πλαίσιο κι Ενας σαφώς προσδιορισμένος 
θεραπευτικός στόχος γιά τήν άναλυτική τεχνική: ή Εγκαθίδρυ-
ση τής γενετήσιας προτεραιότητας δχι μόνο στή θεωρία, άλλά 
καί στήν πρακτική* δηλαδή ό άσθενής πρέπει, μέσα άπό τήν 
άνάλυση, ν' άποκτήσει μιά ρυθμισμένη καί Ικανοποιητική γενετήσια 
ζωή — άν θέλουμε νά θεραπευτεί καί μάλιστα γιά πάντα. 
'Ανεξάρτητα άπό τό πόσο μπορούμε νά πλησιάζουμε αύτό τό 
στόχο σ' όρισμένες περιπτώσεις, μέ βάση τή γνώση μας γιά τή 
δυναμική τής λιμπιντικής λίμνασης μπορούμε νά πούμε δτι 
αύτός άποτελεΐ τόν ούσιαστικό στόχο τών προσπαθειών μας. 
Δέν είναι άκίνδυνο τό νά δίνουμε στή θεραπευτική άπαίτηση 
γιά άποτελεσματική σεξουαλική Ικανοποίηση, σάν στόχο, 
λιγότερη σημασία άπ' δ,τι στήν άπαίτηση γιά Εξιδανίκευση, 
Εστω καί μόνο γιατί ή Ικανότητα Εξιδανίκευσης Εξακολουθεί νά 
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είναι Ινα δυσνόητο χάρισμα, Ενώ ή Ικανότητα γιά σεξουαλική 
ικανοποίηση, άκόμα κι άν ΰφίσταται σημαντικούς περιορι-
σμούς άπό διάφορους κοινωνικούς παράγοντες, είναι συνήθως 
προσιτή μέσα άπό τήν άνάλυση. Είναι εύνόητο τό δτι ή 
μετατόπιση τής έμφασης, πού δίνεται στό στόχο τής θεραπείας, 
άπό τήν Εξιδανίκευση στήν άμεση σεξουαλική Ικανοποίηση, 
διευρύνει σημαντικά τίς θεραπευτικές μας δυνατότητες. Κι 
δμως, σ' αύτή άκριβώς τή μετατόπιση άντιμετωπίζουμε δυσκο-
λίες κοινωνικής φύσης, δυσκολίες πού δέν μπορούμε νά τΙς 
ύποτιμήσουμε. 

Ώστόσο, τό δτι αύτός ό στόχος δέν πραγματώνεται μέ τίς 
συμβουλές, τή «σύνθεση» ή τήν ύποβολή, άλλά άποκλειστικά 
καί μόνο μέ τήν όλοκληρωμένη άνάλυση τών σεξουαλικών 
άναστολών, πού είναι ριζωμένες στό χαρακτήρα, θά πρέπει ν' 
άποδειχθεΐ στίς παραπέρα συζητήσεις σχετικά μέ τήν τεχνική. 
'Αρχικά, δμως, άς κάνουμε όρισμένα σχόλια γιά τήν άντίληψη 
τοΰ Νούνμπεργκ σχετικά μ' αύτό τό πρόβλημα. 

Μέ τό βιβλίο του Allgemeine Neurosenlehre, ό Νούνμπεργκ 
προσπαθεί νά Ερμηνεύσει τή θεωρία τής ψυχαναλυτικής θερα-
πείας. Παραθέτουμε τίς σημαντικότερες άπόψεις του. Πιστεύει, 
λοιπόν, δτι «τό πρωταρχικό καθήκον τής θεραπείας είναι ... νά 
βοηθήσέι τά Ενστικτα νά πετύχουν έκφόρτιση καί νά βροΰν 
πρόσβαση στήν συνείδηση». Ό Νούνμπεργκ θεωρεί άκόμη 
σημαντικό καθήκον «τή σύναψη εΙρήνης άνάμεσα στούς δύο 
πόλους τής προσωπικότητας, άνάμεσα στό έγώ καί τό προεγώ 
(id), μέ τήν Εννοια δτι τά Ενστικτα δέ θά πρέπει πιά νά διάγουν 
μιά ύπαρξη άπομονωμένη, άποκλεισμένα άπό τήν όργάνωση 
τοΰ έγώ, καί δτι τό έγώ θά πρέπει ν' άποκτήσει τή συνθετική 
του δύναμη». Αύτό, άν καί άνολοκλήρωτο, είναι βασικά σωστό. 
Ό Νούνμπεργκ, δμως, είναι καί ύποστηριχτής τής παλιάς 
άποψης, πού άποδείχτηκε λαθεμένη στήν πραχτική, δτι μέ τήν 
πράξη τής άνάμνησης έκφορτίζεται ψυχική ΕνΕργεια, ή, σά νά 
λέμε, «Εκτονώνεται» μέ τήν πράξη τής συνειδητοποίησης. 
"Ετσι, γιά νά έξηγήσει τή θεραπεία άπό τή δυναμική σκοπιά, 
σταματάει στή συνειδητοποίηση αύτοΰ πού Εχει άπωθηθεΐ, 
χωρίς νά διερωτάται άν οί Ελάχιστες συναισθηματικές ποσότη-
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τες, πού Εκφορτίζονται μ* αύτή τή διεργασία, έπαρκοϋν γιά τήν 
άποδέσμευση τής καταπνιγμένης λίμπιντο στήν όλότητά της 
καί γιά τήν έξισορρόπιση τής Ενεργειακής οίκονομίας. "Αν, γιά 
ν' άντικρούσει αύτή τήν άντίρρηση, ό Νούνμπεργκ Ισχυριζόταν 
δτι στή διάρκεια αύτών τών συνειδητοποιήσεων άποβάλλεται 
όλόκληρη ή ποσότητα τής καταπνιγμένης Ενέργειας, θά μπο-
ρούσαμε νά τοϋ παρουσιάσουμε πλήθος κλινικές περιπτώσεις, 
πού δείχνουν όλοφάνερα τό Εξής : μέ τή συνειδητοποίηση 
άποδεσμεύεται Ενα μικρό μόνο μέρος τοΰ συναισθήματος, πού 
συνδέεται μέ μιά άπωθημένη Ιδέα- τό μεγαλύτερο καί σημαντι-
κότερο μέρος του μετατοπίζεται ύστερα άπό λίγο σέ κάποια 
άλλη πλευρά τής άσυνείδητης δραστηριότητας, άν τό συναί-
σθημα συνδέεται μέ τήν Ιδέα καθεαυτή — ή δέν συμβαίνει 
καμιά Εκλυση τοΰ συναισθήματος άν αύτό Εχει λογουχάρη 
άπορροφηθεΐ κι Ενσωματωθεί στό χαρακτήρα. Σ' αύτή τήν 
περίπτωση, ή συνειδητοποίηση τοϋ άσυνείδητου ύλικού δέν 
Εχει θεραπευτικό άποτέλεσμα. Μέ λίγα λόγια, ή δυναμική τής 
θεραπείας δέν μπορεί σέ καμιά περίπτωση νά στηριχθεί άπο-
κλειστικά καί μόνο στή συνειδητοποίηση. 

Αύτό μάς όδηγεί καί σέ μιάν άλλη άναπόφευκτη κριτική τών 
διατυπώσεων τοϋ Νούνμπεργκ. Γράφει δτι ή ψυχαναγκαστική 
έπαναληπτικότητα· λειτουργεί άνεξάρτητα άπό τή μεταβίβαση 
καί δτι βασίζεται στήν Ελκτική δύναμη τών άπωθημένων 
παιδικών Ιδεών. Αύτό θά ήταν σωστό, άν ή ψυχαναγκαστική 
έπαναληπτικότητα ήταν πρωτογενές, μή άναγόμενο σέ κάτι 
άλλο, ψυχικό δεδομένο. Ή κλινική πείρα δείχνει, δμως, πώς ή 
μεγάλη Ελκτική δύναμη τών άσυνείδητων καί παιδικών Ιδεών 
πηγάζει άπό τήν Ενέργεια τών άνικανοποίητων σεξουαλικών 
άναγκών, καί πώς διατηρεί τόν ψυχαναγκαστικό Επαναληπτικό 
χαρακτήρα της μόνον δσο δέν ύπάρχει δυνατότητα ώριμης 
σεξουαλικής Ικανοποίησης. Μέ λίγα λόγια, ή νευρωσική ψυχα-
ναγκαστική έπαναληπτικότητα Εξαρτάται άπό τήν οίκονομική 
κατάσταση τής λίμπιντο. Σ' αύτή τήν προοπτική καί άπό τήν 
άποψη πού θά δοϋμε άργότερα, δταν θ* άναφερθοΰμε στόν 

* Repetition compulsion. (Σ.τ.Μ.). 
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νευρωσικό καί γενετήσιο χαρακτήρα, ή σύναψη είρήνης άνάμε-
σα στό έγώ καί τό προεγώ (id, αύτό), τήν ύποία δίκαια προτείνει 
ό Νούνμπεργκ, μπορεί νά έξασφαλιστεΐ μόνο σέ μιά δοσμένη 
σεξοικονομική βάση : πρώτο, μέ τήν άντικατάσταση τών 
προγενετήσιων ένορμήσεων μέ γενετήσιες ένορμήσεις· δεύτερο, 
μέ τήν άποτελεσματική Ικανοποίηση τών γενετήσιων άπαιτήσε-
ων, πού μέ τή σειρά τους έπιλύουν τό πρόβλημα τής διαρκούς 
έξάλειψης τής λίμνασης. 

Ή θεωρητική τοποθέτηση τοϋ Νούνμπεργκ όδηγεΐ σέ μιά 
στάση άπέναντι στήν τεχνική, πού δέν μπορούμε νά τή θεωρή-
σουμε πρόσψορη άναλυτική στάση. Ό Νούνμπεργκ Ισχυρίζεται 
δτι οί άντιστάσεις τοϋ άσθενή δέ θά πρέπει νά ύφίστανται 
άμεση άντιμετώπιση* κατά τή γνώμη του, ό άναλυτής θά πρέπει 
νά έκμεταλλεύεται τή θετική μεταβίβαση γιά νά μπορεί νά 
είσδύει στό έγώ τοΰ άσθενή, καί άπ' αύτή τήν πλεονεκτική θέση 
θά πρέπει ν' άρχίζει τήν καταστροφή τών άντιστάσεων. Ό 
Νούνμπεργκ ύποθέτει δτι άπ' αύτό θά πρόκυπτε μιά σχέση 
δμοια μέ τή σχέση πού ύπάρχει άνάμεσα στόν ύπνωτιζόμενο καί 
τόν ύπνωτιστή. «Μιά καί, μέσα στό έγώ, ό άναλυτής περιβάλλε-
ται άπό λίμπιντο, έξουδετερώνει σ* 6να βαθμό τήν αύστηρότητα 
τοϋ ίδιου τοΰ ύπερεγώ». Μ" αύτό τόν τρόπο, λέει, ό άναλυτής 
μπορεί νά έπιφέρει τή συμφιλίωση τών δύο διασπασμένων 
πλευρών τής νευρωσικής προσωπικότητας. 

Σ' άντίθεση μ" αύτό, είναι άπαραίτητο νά τονίσουμε: 
α) Αύτή άκριβώς ή «διείσδυση» στό έγώ είναι θεραπευτικά 

έπικίνδυνη σέ πολλές περιπτώσεις, γιατί στήν άρχή δέν ύπάρχει 
καμιά διαρκής καί γνήσια μεταβίβαση — πράγμα πού θά τό 
έπεξεργαστοΰμε άργότερα μέ μεγαλύτερη πληρότητα. Στίς άρχι-
κές φάσεις τής άνάλυσης άσχολούμαστε πάντοτε μέ ναρκισσι-
στικές στάσεις, δπως π.χ. μιά παιδική άνάγκη γιά προστασία. 
Μέ βάση τό γεγονός δτι ή άντίδραση άπογοήτευσης είναι 
Ισχυρότερη άπό τή θετική άντικειμενοτρόπο σχέση, αύτή ή 
ναρκισσιστική έξάρτηση μπορεί εΰκολα νά μετατραπεί σέ 
μίσος. Αύτή ή «διείσδυση», πού άποσκοπεΐ στήν άποφυγή τών 
άντιστάσεων καί στήν «καταστροφή» τους άπό τά «μέσα», είναι 
έπικίνδυνη στό βαθμό πού οί άντιστάσεις μποροΰν νά μεταμφιε-
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στοΰν μ' αύτό τόν τρόπο. Εκείνο πού Εχει πιό πολλή σημασία 
είναι δτι ή παλιά κατάσταση (άν δχι οί Ισχυρότερες άντιδρά-
σεις άπογοήτευσης) θά Εγκαθιδρυθεί ξανά άπό τή στιγμή πού ή 
άδύναμη άντικειμενοτρόπος σχέση καταπίπτει ή ύφίσταται 
Ιδιοποίηση άπό άλλες μεταβιβάσεις. Μ' αύτές άκριβώς τίς 
διεργασίες προκαλούμε τίς πιό βαριές, τίς πιό ύπουλες, καί τίς 
πιό άνεξέλεγκτες έκδηλώσεις άρνητικής μεταβίβασης. Πολύ 
συχνά αύτές οί διεργασίες Εχουν σάν άποτέλεσμα τό σταμάτημα 
τής άνάλυσης άπό τόν άσθενή ή άκόμα καί τήν αύτοκτονία. 
Είναι άπαραίτητο νά τονίσουμε δτι τά περιστατικά αύτοκτονίας 
είναι Ιδιαίτερα πιθανά δταν Εχει Επιτευχθεί ή Εγκαθίδρυση μιάς 
τεχνητά θετικής «υπνωτικής» στάσης, Ενώ μιά φανερή καί 
σαφής Επεξεργασία τών Επιθετικών καί ναρκισσιστικών άντι-
δράσεων, πού δημιουργούνται καί άπό τίς θετικές στάσεις 
βέβαια, Εμποδίζει τήν αύτοκτονία καθώς καί τό άπότομο σταμά-
τητα τής άνάλυσης. Αύτό μπορεί νά ήχεΐ παράδοξα, άλλά 
άντανακλά τίς λειτουργίες τοΰ ψυχικού μηχανισμού. 

β) Κατά τή διαδικασία τής είσχώρησης στή θετική μεταβίβα-
ση (άντί νά τής Επιτραπεί ν' άποκρυσταλλωθεΐ ξεκάθαρα μέ τίς 
παιδικές καθηλώσεις της), άνακύπτει ό κίνδυνος νά γίνουν 
άποδεκτές έπιφανειακές Ερμηνείες, πού μπορεί νά παραπλανή-
σουν καί τόν άναλυτή καί τόν άσθενή σέ σχέση μέ τήν άληθινή 
κατάσταση, σέ σημείο μάλιστα πού, πολύ συχνά, νά μήν 
Επιδέχεται έπανόρθωση. Δυστυχώς, πάρα πολύ συχνά προκύπτει 
αύθόρμητα μιά ύπνωτική σχέση· αύτή θά πρέπει ν' άποκαλύπτε-
ται καί νά Εξαλείφεται σάν άντίσταση. 

γ)"Οταν τό άγχος κατασιγάζει, στήν άρχή τής θεραπείας, 
αύτό άπλά Επιβεβαιώνει τό γεγονός δτι ό άσθενής Εχει διοχετεύ-
σει Ενα μέρος τής λίμπιντό του στή μεταβίβαση — καί στήν 
άρνητική μεταβίβαση — καί δχι δτι Εχει άποβάλλει τό άγχος. 
Γιά νά κάνει Εφικτή τήν άνάλυση, ό άναλυτής πρέπει, μέ 
κάποια μορφή καθησύχασης, ν' άνακουφίσει τά πολύ Εντονα 
άγχη. Εκτός άπ' αύτό, δμως, πρέπει νά ξεκαθαριστεί στόν 
άσθενή πώς μπορεί νά θεραπευτεί μόνον άν κινητοποιήσει τή 
μέγιστη δυνατή ποσότητα Επιθετικότητας καί άγχους. 

Οί έμπειρίες μου μέ κάνουν νά καταλαβαίνω τήν περιγραφή 
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τοδ Νούνμπεργκ γιά τήν τυπική πορεία τής ψυχαναλυτικής 
θεραπείας. Μπορώ νά προσθέσω μόνο δτι κάνω δ,τι μπορώ γιά 
νά ξεκαθαρίσω αύτό τόν κυκεώνα* πραγματικά, γι' αύτόν 
άκριβώς τόν λόγο συγκεντρώνω Ιδιαίτερα τήν προσοχή μου 
στήν τεχν ική μέ τήν όποία πρέπει νά προσεγγίζουμε τίς 
άντιστάσεις στήν άρχή τής θεραπείας. Ή άκόλουθη περιγραφή 
είναι τό πιό συχνό άποτέλεσμα μιας άνάλυσης, δπου ή άρνητι-
κή μεταβίβαση δέν Εχει άντιμετωπιστεΐ στήν άρχή τής θεραπεί-
ας καί δπου Εχει γίνει λαθεμένη Εκτίμηση τής άνθεκτικότητας 
τής θετικής μεταβίβασης τοϋ άσθενή: 

Γιά κάμποσο καιρό, έπικρατεΐ μιά άδιατάρακτη άρμονία στίς σχέ-
σεις άνάμεσα στόν άσθενή καί τόν άναλυτή* πραγματικά, ô άσθενής 
βασίζεται άπόλυτα στόν άναλυτή, καθώς καί στίς Ερμηνείες πού κάνει, 
καί, άν μποροΟσε, θά βασιζόταν σ' αύτόν άκόμα καί σέ σχέση μέ τίς 
άναμνήσεις του. Πολύ γρήγορα, δμως, αύτή ή συμφωνία διαταράσσε-
ται. "Οπως άναφέραμε ήδη, όσο βαθύτερα προχωρά ή άνάλυση, τόσο 
Ισχυρότερες γίνονται οί άντιστάσεις, κι αύτό γίνεται τόσο πιό Εντονο, 
δσο πιό πολύ προσεγγίζεται ή άρχική παθογόνα κατάσταση. F αύτές 
τίς δυσκολίες, προστίθεται άκόμη καί ή άπογοήτευση* πού έμφανίζε-
ται άναπόφευκτα σέ κάποιο σημείο τής μεταβίβασης, γιατί οί προσωπι-
κές άπαιτήσεις τοΰ άσθενή ώς πρός τόν άναλυτή δέν μπορούν νά 
Ικανοποιηθούν. Οί περισσότεροι άσθενεϊς άντιδροΟν σ' αύτή τήν 
ματαίωση πλαδαρώνοντας κι άδρανώντας στή διάρκεια τής άνάλυσης, 
ύποδυόμενοι κάποιο ρόλο, δηλαδή συμπεριφέρονται δπως Εκαναν 
κάποτε σέ άνάλογες καταστάσεις. Αύτό θά μποροΟσε νά Ερμηνευθεί δτι 
σημαίνει πώς Εκφράζουν μιά κάποια δραστηριότητα* ... άντίθετα, τήν 
άποφεύγουν. Κατά βάθος, συμπεριφέρονται παθητικά. Μέ λίγα λόγια, 
ή ψυχαναγκαστική έπαναληπτικότητα, πού συντείνει όπωσδήποτε 
στήν άποκάλυψη τών καθηλώσεων, καθορίζει έπίσης, στήν κατάσταση 
τής μεταβίβασης, τίς ψυχικές Εκφράσεις τών δσων Εχουν άπωθηθεΐ. 
Στήν προκειμένη περίπτωση, ό άσθενής μεταθέτει κάποιο μέρος τοΟ 
Εργου στόν άναλυτή : τή μαντεία δλων δσων θέλει άλλά δέν μπορεί νά 
έκφράσει. Κατά κανόνα, ζητά ν' άγαπηθεΐ. Ή πραγματική παντοδυνα-
μία τών Εκφραστικών μέσων (πού μπορεί νά είναι καί βουβά) καί ή 
ύποτιθέμενη παντοδυναμία τοΟ άναλυτή τίθενται σέ κρίσιμη δοκιμα-
σία. Ό άναλυτής Εχει βέβαια σέ κάποιο βαθμό τήν Ικανότητα ν' 
άποκαλύπτει αύτές τίς άντιστάσεις* δσον άφορδ τά ύπόλοιπα, είναι 
πολύ δύσκολο νά ξέρει τί προσπαθεί νά τοΟ μεταδώσει ό άσθενής. Ή 
σύγκρουση, πού δέν είναι πιά έσωτερική, άλλά λειτουργεί άνάμεσα 

* Frustration. (Σ.τ.Μ.). 
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στόν Ασθενή καί τόν Αναλυτή, φτάνει τώρα στό άποκορύφωμά της. Ή 
άνάλυση άπειλεΤται μέ συντριβή, δηλαδή ό άσϋενής άντιμετωπίζει τό 
δίλημμα ή νά χάσα τόν άναλυτή καί τήν άγάκη του ή νά λειτουργήσει πάλι 
Ενεργητικά. ['Υπογράμμιση δική μου, Β.Ρ.]. "Αν ή μεταβίβαση είναι 
Ανθεκτική, Αν δηλαδή ό Ασθενής Ελέγχει πάλι Ενα κάποιο ποσοστό τής 
Αντικειμενοτρόπου λίμπιντο πού είχε ήδη Εξασθενήσει Από τίς καθη-
λώσεις, Αναστατώνεται μπρός στήν πιθανότητα νά χάσει τόν άναλυτή. 
ΣΤ αύτές τίς περιπτώσεις συμβαίνει συχνά κάτι παράξενο. Τή στιγμή 
Ακριβώς πού ό Αναλυτής Εχει χάσει κάθε Ελπίδα γιά μιά εύνοΐκή 
Εκβαση τής Ανάλυσης, πού Εχει πάψει νά Ενδιαφέρεται γιά τήν 
περίπτωση, έμφανίζονται ξαφνικά πάρα πολλά στοιχεία πού προμηνύ-
ουν μιά γρήγορη κι εύνοΐκή περάτωση τής Ανάλυσης. (Nunberg: 
Allgemeine Neurosenlehre, σελ. 303). 

Ή σταθερή, συνεπής, συστηματική Ανάλυση τών άντιστάσε-
ων τοΰ άσθενή δέν πετυχαίνει σ' δλες τίς περιπτώσεις. Εκεί 
πού πετυχαίνει, αύτή ή Ελλειψη Ελπίδας δέν συμπεριλαμβάνεται 
στήν άνάλυση. 'Εκεί πού δέν πετυχαίνει έμφανίζεται Αρκετά 
συχνά αύτή ή κατάσταση. Μή δντας σίγουροι γιά τό άποτέλε-
σμα, είμαστε ύποχρεωμένοι, λοιπόν, νά συγκεντρώσουμε τήν 
προσοχή μας στήν τεχνική τής άνάλυσης τών άντιστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ' 

(Ή φυσική έξέλιξη 
τής μεταβιβασιακής νεύρωσης) 

1. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

Στήν άνάλυση πρέπει νά διαφοροποιήσουμε δυο πράγματα: 
τήν Ανάρρωση τοϋ άσθενή καί τήν άνοσοποίησή του, δσο αύτό 
είναι έφικτό στή διάρκεια τής θεραπείας. Τό πρώτο καθήκον 
χωρίζεται κι αύτό σέ δύο μέρη: στήν προπαρασκευαστική 
έργασία τής είσαγωγικής περιόδου καί τήν πραγματική θεραπευτι-
κή διαδικασία. Είναι άλήθεια δτι πρόκειται γιά καθαρά τεχνητή 
διαφοροποίηση, γιατί άκόμα καί ή πρώτη έρμηνεία τής άντί-
στασης έχει μεγάλη σχέση μέ τήν πραγματική θεραπεία. Άλλά 
δέν άποθαρρυνόμαστε άπ' αύτό. Ακόμη καί οί προετοιμασίες 
γιά Ενα ταξίδι (μέ τό δποΐο σύγκρινε τήν άνάλυση ό Φρόυντ) 

1. Πρωτοπαρουσιάστηκε στό Σεμινάριο Ψαχαναλυτικής θεραπείας, Βιέννη, 
'Ιούνης 1926, κα( δημοσιεύθηκε στό Διεθνές Ψυχαναλυτικό Δελτίο, 1927-28. 
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Εχουν μεγάλη σχέση μέ τό ίδιο τό ταξίδι — ή Επιτυχία του 
μπορεί νά έξαρτάται άπ* αύτές τίς προετοιμασίες. Στήν άνάλυση 
δλα τελικά Εξαρτώνται άπό τόν τρόπο μέ τόν όποιο ξεκινάει ή 
θεραπεία. Μιά περίπτωση πού ξεκίνησε λαθεμένα ή συγχυσμένα 
μπορεί νά διασωθεί μόνο μέ δυσκολία — καί συχνά δέν μπορεί 
νά διασωθεί καθόλου. Οί περισσότερες περιπτώσεις παρουσιά-
ζουν τίς μεγαλύτερες δυσκολίες στήν είσαγωγική περίοδο, είτε 
«πηγαίνουν καλά», είτε δχι. Εκείνες άκριβώς οί περιπτώσεις, 
στίς όποιες ή είσαγωγική περίοδος χαρακτηρίζεται άπό φαινο-
μενική άνεση, παρουσιάζουν άργότερα τίς μεγαλύτερες δυσκο-
λίες, γιατί ή άρχικά άνεμπόδιστη πορεία περιπλέκει τήν Εγκαι-
ρη άναγνώριση καί έξάλειψη τών δυσκολιών. Τά σφάλματα, 
πού διαπράχθηκαν κατά τήν είσαγωγική περίοδο τής θεραπείας, 
είναι τόσο πιό δύσκολο νά Εξαλειφθούν, δσο περισσότερο Εχει 
προχωρήσει ή θεραπεία χωρίς νά διορθωθούν. 

Ποιά είναι ή φύση αύτών τών είδικών καί τυπικών δυσκολιών 
τής είσαγωγικής περιόδου; 

Πρός τό παρόν, άπλά καί μόνο γιά νά προσανατολιστούμε 
καλύτερα, άς σκιαγραφήσουμε τό στόχο πρός τόν όποιο πρέπει 
νά κατευθύνεται ή άνάλυση άπό τήν είσαγωγική περίοδο. Ό 
στόχος της είναι ν* άνακαλύψει τήν πηγή ένέργειας τών 
συμπτωμάτων καί τού νευρωσικού χαρακτήρα γιά νά θέσει σέ 
κίνηση τή θεραπευτική διαδικασία. Ή παρεμπόδιση αύτής τής 
προσπάθειας πηγάζει άπό τίς άντιστάσεις τοΰ άσθενή, οί πιό 
Ισχυρές άπό τίς όποιες είναι Εκείνες πού άπορρέουν άπό τίς 
ψυχοσυγκρούσεις τής μεταβίβασης. Αύτές πρέπει νά γίνουν 
συνειδητές, νά Ερμηνευθούν καί νά Εγκαταλειφθούν άπό τόν 
άσθενή, πρέπει δηλαδή νά έκμηδενιστεΐ ή ψυχική τους άξία. Μ" 
αύτό τόν τρότο ό άσθενής είσχωρεΐ όλοένα καί βαθύτερα στίς 
συναισθηματικά φορτισμένες άναμνήσεις τής πρώιμης παιδικής 
ήλικίας. Γιά μάς, τό πλατιά συζητημένο πρόβλημα τοΰ τί είναι 
σημαντικό, ή συναισθηματική άναβίωση ή ή άνάμνηση, είναι 
Εντελώς άσήμαντο. Ή κλινική πείρα Επιβεβαιώνει τήν άποψη 
τοΰ Φρόυντ δτι ό άσθενής, πού τοΰ άρέσει ν' άναβιώνει 
παραστατικά αύτά πού Εχει βιώσει, πρέπει δχι μόνο νά κατανο-
ήσει αύτά πού ύποδύεται, άλλά καί νά θυμηθεί συναισθηματικά, 
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âv θέλουμε νά φτάσει στόν πυρήνα τών ψυχοσυγκρούσεών του2. 
Δέ θέλω, δμως, νά έκθέσω έδώ άπό τά πρίν τό πρόγραμμά μας. 
Τό άναφέρω αύτό άπλά καί μόνο γιά νά μή δημιουργηθεί ή 
έντύπωση δτι ή άνάλυση τών άντιστάσεων καί τής μεταβίβασης 
συνιστά όλόκληρη τήν άναλυτική προσπάθεια. Θά πρέπει νά 
'χουμε στό νοϋ μας δτι σ' αύτό τό μέρος άσχολούμαστε 
άποκλειστικά καί μόνο μέ τίς βασικές άρχές τής τεχνικής τής 
άντιμετώπισης τών άντιστάσεων. 

Ποιά είναι ή πορεία πού άκολουθούν πολλές περιπτώσεις 
μας, άντί γιά τή συναισθηματική άνάμνηση; 

'Υπάρχουν οί περιπτώσεις έκεΐνες πού δέν καταφέρνουν νά 
φτάσουν στή θεραπεία γιατί, Εξαιτίας τής πληθώρας τών 
έτερογενών μεταβιβάσεων, ό άναλυτής δέν μπορεί πιά νά 
προσανατολιστεί μέσα στόν κυκεώνα τοϋ ξεθαμμένου ύλικοΰ. 
Τήν κατάσταση αύτή τήν άποκαλοΟμε «χαοτική κατάσταση» 
καί διαπιστώνουμε δτι προκαλείται άπό όρισμένα σφάλματα 
στήν τεχνική τής Ερμηνείας. "Ας σκεφτούμε, π.χ., τίς τόσες 
περιπτώσεις, δπου ή άρνητική μεταβίβαση παραβλέπεται Επει-
δή συγκαλύπτεται άπό Εκδηλες θετικές στάσεις. Καί τελικά άς 
Εξετάσουμε Εκείνες τίς περιπτώσιες πού, παρά τήν προχωρημέ-
νη δουλειά μνημονικής άνάκλησης, δέν καταλήγουν σέ μιά 
πετυχημένη θεραπεία, Επειδή ή συναισθηματική τους παράλυση 
δέν συγκέντρωσε άρκετή προσοχή ή δέν ύποβλήθηκε άπό τήν 
άρχή σέ άνάλυση. 

Σ* άντίθεση μ* αύτές τίς περιπτώσεις, πού δείχνουν δτι 
πηγαίνουν καλά άλλά τελικά καταλήγουν χαοτικά, ύπάρχουν κι 
Εκείνες πού «δέν πηγαίνουν καλά» — δπου δηλαδή ό άναλυόμε-
νος δέν παρουσιάζει συνειρμούς καί έναντιώνεται στίς προσπά-
θειές μας προβάλλοντας παθητική άντίσταση. 

"Αν τώρα παρουσιάσω όρισμένες άπό τίς δικές μου παταγώ-
δεις άποτυχίες, θά διαπιστώσουμε άμέσως δτι ή αίτία τους 
μπορεί ν' άναχθεΐ σέ όρισμένα τυπικά σφάλματα. Καί ή 

2. Σημείωση τοΟ 1945: Αύτό τό τεχνικό πρόβλημα τής Ανάλυσης λύθηκε στό 
μεταξύ όλοκληρωτικά. Μέ τήν όργονοθερακεΐα, ο( καθογόνες Αναμνήσεις 
Αναδύονται αύθόρμητα κα( άκοπα μόλις ο( σωματικές συγκινήσεις διασπάσουν 
τήν μυϊκή θωράκιση. 

57 



όμοιότητα τών περισσότερων άπ' αύτές τίς άποτυχίες είναι 
ένδεικτική τυπικών σφαλμάτων, πού διαπράττουμε κατά τήν 
είσαγωγική περίοδο — σφαλμάτων, πού δέ γίνεται πιά ν' 
άποδοθούν στά μεγάλα άμαρτήματα πού διαπράττουν οί πρωτά-
ρηδες. Αύτό δέν πρέπει νά μάς άποθαρρύνει, γιατί, δπως είπε 
κάποτε ό Φερέντσι, τό τίμημα κάθε καινούργιας έμπειρίας είναι 
ή άποτυχία θεραπείας μιάς περίπτωσης. Τό σημαντικό είναι ν* 
άναγνωρίζουμε τά σφάλματά μας καί νά διδασκόμαστε άπ' αύτά. 
Ή Ίδια κατάσταση έπικρατεΐ σ' δλους τούς κλάδους τής 
Ιατρικής — άς άφήσουμε, δμως, τά έλαφρυντικά καί τήν 
άπόκρυψη τών άποτυχιών στούς συναδέλφους μας. 

Στή διάρκεια τής άνάλυσης, Ενας άσθενής πού Επασχε άπό 
σύμπλεγμα κατωτερότητας καί ύπερσυνειδησία άναπαριστοΟσε 
κι άναβίωνε τήν άνικανότητά του υίοθετώντας άπαθή καί 
άδιάφορη στάση. («Ποιός ό λόγος;»»). 'Αντί νά μαντέψω τή 
φύση αύτής τής άντίστασης, νά τήν άποσαφηνίσω, καί νά κάνω 
συνειδητή τήν τάση αύτοϋποτίμησης πού Εκρυβε, τού είπα 
Επανειλημμένα πώς δέν ήθελε νά συνεργαστεί καί πώς δέν 
Επιθυμούσε νά γίνει καλά. Αύτή ή στάση μου δέν ήταν τελείως 
άβάσιμη, άλλά ή άνάλυση δέν πέτυχε, γιατί δέν κατάφερα νά 
έμβαθύνω περισσότερο σ' αύτή τήν «μή-θέλησή του», γιατί δέν 
προσπάθησα νά κατανοήσω τήν αίτία πού τόν Εκανε «νά μήν 
μπορεί». 'Αντίθετα, άφέθηκα καί παγιδεύτηκα σέ μάταιες Επι-
πλήξεις άπό τή δική μου άνικανότητα. Κάθε άσθενής Εχει τήν 
τάση νά παραμένει άρρωστος καί ξέρω πώς πολλοί άναλυτές, 
δταν δέν Εχουν καλοκαταλάβει μιά συγκεκριμΕνη περίπτωση, 
κατηγορούν άπλά τόν άσθενή δτι δέ θέλει νά γίνει καλά, χωρίς 
νά δίνουν καμιά παραπέρα Εξήγηση. Τέτοιου είδους κατηγορίες 
πρέπει νά Εξαλειφθούν Εντελώς άπό τήν άναλυτική πρακτική 
καί ν' άντικατασταθούν άπό τόν αύτοΕλεγχο. 'Αλλά καί γι' αύτό 
πρΕπει νά συνειδητοποιήσουμε τό Εξής: ή στασιμότητα μιάς 
άνάλυσης πού παραμένει άσαφής είναι σφάλμα τού ψυχαναλυ-
τή. 

Ένας άλλος άσθενής, μέσα στά τρία χρόνια τής άνάλυσής 
του, άνακάλεσε στή μνήμη του τήν πρωταρχική σκηνή καί δλο 
τό ύλικό πού τήν άφοροϋσε, άλλά οΰτε γιά μιά στιγμή δέν 
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παρατηρήθηκε κάποια χαλάρωση τής συναισθηματικής παρά-
λυσής του, ο0τε γιά μιά στιγμή δέν άντιμετώπισε τόν άναλυτή 
μ' έκεΐνα τά αισθήματα πού έτρεφε γιά τόν πατέρα του. Δέ 
θεραπεύτηκε. Δέν μπόρεσα νά βρώ τρόπο γιά νά έκδηλώσει τό 
άπωθημένο μίσος του. Αύτό τό παράδειγμα θά χαροποιήσει 
όρισμένους —' γιατί τελικά παραδεχόμαστε πώς τό ξέθαμα τής 
πρωταρχικής σκηνής δέ χρησιμεύει σέ τίποτε άπό θεραπευτική 
άποψη. Οί άνθρωποι αύτοί πλανώνται. Καμιά πραγματική 
θεραπεία δέν είναι δυνατή χωρίς τήν άνάλυση τών πιό πρώιμων 
έμπειριών. Τό σημαντικό είναι νά συνοδεύεται ή πράξη τής 
μνημονικής άνάκλησης άπό τά αίσθήματα πού άφοροΟν τό 
άνακαλούμενο ύλικό. 

Σέ μιάν άλλη περίπτωση πάλι, σ' Ινα όνειρο στή δεύτερη 
βδομάδα τής θεραπείας παρουσιάστηκε άρκετά καθαρά ή αίμο-
μικτική φαντασίωση καί ό ίδιος ό άσθενής άναγνώρισε τήν 
άληθινή σημασία της. Γιά έναν όλόκληρο χρόνο δέν άκουσα 
πιά τίποτε περισσότερο γι' αύτό· έπομένως, ή έπιτυχία δέν ήταν 
πραγματική. 'Ωστόσο, έκεΐνο πού διδάχτηκα είναι πώς όρισμέ-
νες φορές τό ύλικό πού άναδύεται πολύ γρήγορα πρέπει νά 
κατασταλεΐ μέχρι τή στιγμή πού τό έγώ θά είναι άρκετά Ισχυρό 
ώστε νά τό άφομοιώσει. 

Μιά περίπτωση έρυθροφοβίας* άπέτυχε έπειδή ώθησα σέ 
κάθε κατεύθυνση τό ύλικό πού πρόσφερε ό άσθενής, έρμηνεύον-
τάς το άδιάκριτα, χωρίς νά 'χω πρώτα έξαλείψει τίς άντιστάσεις 
του. Αύτές έμφανίζονταν βέβαια, άλλά πάρα πολύ ίσχυρά καί μέ 
τελείως χαώδη τρόπο. Έγώ είχα πιά έξαντλήσει δλα μου τά 
δπλα· οί έξηγήσεις πού έδινα δέν έφερναν κανένα άποτέλεσμα· 
δέ γινόταν πιά ν' άποκαταστήσω τήν τάξη. Σάς διαβεβαιώνω 
πώς έκείνη τήν έποχή, έχοντας τρία ή τέσσερα χρόνια ψυχανα-
λυτική πείρα, δέν ήμουν πιά τόσο άρχάριος ώστε, άντίθετα μέ 
τή διδασκαλία τοΟ Φρόυντ, νά δίνω έρμηνεΐες πρίν άποκαλυ-
φθεί καθαρά καί χωρίς διφορούμενα τό άσυνείδητο καί πρίν 
πλησιάσει ό Ιδιος ό άσθενής στήν έπίλυση τοΟ προβλήματος. 
'Ωστόσο, δπως φαίνεται, αύτό μόνο δέν ήταν άρκετό, γιατί ή 

* Φόβος Ατι θά κοκκινίσεις κατά τή διάρκεια κοινωνικών συναλλαγών. 
(Σ.τ.Μ.). 
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χαοτική κατάσταση Εμοιαζε μ' έκεΐνες που συναντούμε στά 
σεμινάρια καί τίς Ελεγχόμενες άναλύσεις. 

Μιά περίπτωση κλασικής ύστερίας, πού χαρακτηριστικό της 
ήταν οί λυκοφωτικές καταστάσεις, θά είχε τέλεια θεραπευθεί 
(πράγμα πού μού Επιτρέπει νά τό πώ ή μετέπειτα πείρα μου άπό 
παρόμοιες περιπτώσεις) άν, τήν κατάλληλη στιγμή, είχα κατα-
νοήσει καί είχα χειριστεί σωστά τίς άντιδράσεις τής άσθενούς 
στήν άνάλυση τής θετικής μεταβίβασης, δηλαδή, τό άντιδρα-
στικό μίσος της. 'Αντί γι* αύτό, άφέθηκα νά παρασυρθώ στό 
χάος τών άναμνήσεών της, ένα χάος άπ' τό όποιο δέν μπόρεσα 
νά ξεφύγω. Καί ή άσθενής έξακολούθησε νά Εχει τίς λυκοφωτι-
κές της καταστάσεις. 

'Αρκετές άσχημες έμπειρίες, πού προέρχονται άπό λαθεμένο 
χειρισμό τής μεταβίβασης δταν Εμφανίζονταν άντιδράσεις άπο-
γοήτευσης, μ' Εμαθαν νά ύπολογίζω τόν κίνδυνο πού διατρέχει 
ή άνάλυση τής άρχικής άρνητικής μεταβίβασης ή τής άρνητι-
κής μεταβίβασης, πού προέρχεται άπό τή ματαίωση (frustration) 
τής Ερωτικής μεταβίβασης. Καί χρειάστηκε Ενας άσθενής, πού 
άρκετούς μήνες ύστερα άπό τόν τερματισμό μιάς άνεπιτυχούς 
άνάλυσης, μού δήλωσε πώς δέν μέ είχε Εμπιστευθεί ποτέ, γιά νά 
μάθω νά Εκτιμώ τόν κίνδυνο τής άρνητικής μεταβίβασης πού 
παραμένει σέ λανθάνουσα κατάσταση. Αύτός ό άσθενής είχε 
άνακαλέσει στή μνήμη του παλιές έμπειρίες, παρουσιάζοντας 
γιά Ενάμισυ χρόνο μιά καλή θετική μεταβίβαση. Ή Εμπειρία 
αύτή μέ ώθησε ν' άποζητήσω κάποιο μέσο, πού θά μέ βοηθούσε 
νά Εντοπίζω τήν άρνητική μεταβίβαση μέσα στίς διάφορες 
συγκαλύψεις της. Ετσι ώστε ν' άποτρέψω τήν έπανάληψη τής 
ίδιας κατάστασης καί νά έκπληρώνω τά θεραπευτικά μου 
καθήκοντα μέ πιό συνετό τρόπο. 

Στίς περισσότερες συναντήσεις μας, στό σεμινάριο τής 
Βιέννης, άσχοληθήκαμε μέ τήν άρνητική μεταβίβαση, Ιδιαίτερα 
μέ τήν λανθάνουσα μεταβίβαση. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πώς 
δέν πρόκειται Εδώ γιά τήν «τυφλή κηλίδα» Ενός μόνο άναλυτή. 
Ή άδυναμία άναγνώρισης τής άρνητικής μεταβίβασης φαίνεται 
πώς είναι γενικό χαρακτηριστικό. Αύτό άναμφίβολα μπορεί ν' 
άναχθεί στόν ναρκισσισμό μας, πού μάς κάνει Ιδιαίτερα δεκτι-
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κούς στούς έπαίνους, άλλά άν(κανους νά δοΟμε δλες τίς 
άρνητικές τάσεις τοϋ άσθενή, έκτός κι άν έκφράζονται χοντρο-
κομμένα. Ή ψυχαναλυτική βιβλιογραφία βρίθει άναφορών 
στήν μεταβίβαση μέ τή θετική της Εννοια. 'Απ* <5σο ξέρω, έκτός 
άπό τό άρθρο τοΰ Λαντάουερ γιά τήν «Παθητική Τεχνική», τό 
πρόβλημα τής άρνητικής μεταβίβασης έχει βασικά άγνοηθεΐ. 

Ή άδυναμία άναγνώρισης τής άρνητικής μεταβίβασης είναι 
ένα μόνο άπό τά πολλά σφάλματα, πού δημιουργούν σύγχυση 
στήν πορεία τής άνάλυσης. Όλο ι μας Εχουμε έμπειρίες άπ' 
αύτό πού όνομάσαμε «χαοτική κατάσταση» — Επομένως, ή 
περιγραφή μου δέν ύπάρχει λόγος νά είναι τίποτα περισσότερο 
άπό μιά πρόχειρη σκιαγράφησή της. 

Οί άναμνήσεις καί οί πράξεις είναι πολυάριθμες, άλλά 
έμφανίζονται πολύ μπερδεμένες- ό άναλυτής μαθαίνει πολλά- ό 
άσθενής προσφέρει άφθονο ύλικό άπ' δλα τά στρώματα τοΰ 
άσυνειδήτου του, άπ* δλες τίς περιόδους τής ζωής του* δλα 
βρίσκονται μπρός μας σάν άκατέργαστοι δγκοι, σά νά λέμε. Κι 
δμως, τίποτα δέν Εχει ύποστεΐ Επεξεργασία σύμφωνα μΕ τό 
θεραπευτικό στόχο — παρά τόν πλούτο τοΰ ύλικοΰ, ό άσθενής 
δέν Εχει πειστεί γιά τή σπουδαιότητά του. Ό άναλυτής Εχει 
δώσει πολλές Ερμηνείες, άλλά ή άνάλυση δέν Εχει βαθύνει μέ 
τόν Ενα ή μέ τόν άλλο τρόπο. Είναι φανερό πώς ότιδήποτε Εχει 
προσφέρει ό άσθενής έξυπηρετεΐ μιά μυστική, άγνωστη άντί-
σταση. Μιά τέτοια χαοτική άνάλυση είναι έπικίνδυνη στό 
βαθμό πού, γιά πολύν καιρό, ό άναλυτής πιστεύει πώς πηγαίνει 
πολύ καλά, άπλά καί μόνο Επειδή ό άσθενής «παρουσιάζει 
ύλικό». Πολύ άργά συνήθως, ό άναλυτής συνειδητοποιεί πώς ό 
άσθενής προχωρούσε κυκλικά μέχρι Εκείνη τή στιγμή καί 
παρουσίαζε Επανειλημμένα τά ίδια στοιχεία, άλλά μέ διαφορετι-
κό τρόπο. Μ" αύτό τόν τρόπο; ό άσθενής μπορεί νά χρησιμοποι-
εί γιά χρόνια τήν ώρα τής άνάλυσής του χωρίς νά γίνεται ή 
παραμικρή άλλαγή στή φύση του. 

Παραθέτω μιά χαρακτηριστική περίπτωση πού άνέλαβα ύστε-
ρα άπό κάποιο συνάδελφο. Ένας άσθενής μέ όρισμένες δια-
στροφές ήταν σέ άνάλυση γιά 8 μήνες: δλο αύτό τό διάστημα 
φλυαρούσε άδιάκοπα καί είχε παρουσιάσει ύλικό άπό τά 
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βαθύτερα στρώματα τοΰ Ασυνειδήτου του. Τό ύλικό αύτό 
έρμηνευόταν συνεχώς. Ό σ ο περισσότερο έρμηνευόταν, τόσο 
πιό πλούσιο έρρεε τό ρεύμα τών συνειρμών του. Τελικά, ή 
άνάλυση διακόπηκε γιά έξωτερικούς λόγους, καί ό άσθενής 
ήρθε σέ μένα. Έκείνη τήν έποχή ήμουν ήδη έξοικειωμένος μέ 
τούς κινδύνους τών συγκαλυμμένων άντιστάσεων. Μέ άφησε 
έκπληκτο τό γεγονός ότι ό άσθενής πρόσφερε άδιάκοπα άσυνεί-
δητο ύλικό, ότι ήξερε π.χ. νά περιγράφει μέ άπόλυτη άκρίβεια 
τούς πολυπλοκότερους μηχανισμούς τοϋ άπλοϋ καί τοϋ διπλού 
Οίδιπόδειου συμπλέγματος. Ρώτησα τόν άσθενή άν πίστευε 
πραγματικά αύτά πού έλεγε κι αύτά πού είχε άκούσει. «Μέ 
κοροϊδεύετε!» άπάντησε. «Προσπαθώ μέ τό ζόρι νά κρατηθώ 
γιά νά μήν ξεσπάσω σέ γέλια μέ δλα τούτα δώ». Όταν τόν 
ρώτησα γιατί δέν τό είπε αύτό στόν πρώτο ψυχαναλυτή, 
άπάντησε πώς δέν τό είχε θεωρήσει άπαραίτητο. Δέν μπορούσε 
νά γίνει τίποτε πιά, πέρα άπό έντονη άνάλυση τής έπιπολαιότη-
τάς του. Ήξερε πάρα πολλά. Οί έρμηνείες τοΰ συναδέλφου μου 
είχαν πέσει δλες στό κενό καί οί δικές μου προσέκρουαν στήν 
έπιπολαιότητά του. Εγκατέλειψα τήν περίπτωση ύστερα άπό 4 
μήνες· είναι, δμως, πιθανό πώς, ύστερα άπό πιό μακρόχρονη καί 
πιό συνεπή έρμηνεία τής ναρκισσιστικής του άμυνας, θά είχαμε 
κάποια άποτελέσματα. 'Οπωσδήποτε, δμως, είχα διδαχτεί κάτι 
καινούργιο. Έκείνη τήν έποχή, ώστόσο, δέν είχα τήν πείρα πού 
άπόκτησα άργότερα, δταν άσχολήθηκα συνέχεια γι' άρκετό 
χρόνο μ' αύτοΰ τοΰ είδους τή συμπεριφορά. 

"Αν άναζητήσουμε τίς αίτιες αύτών τών χαοτικών καταστάσε-
ων, διπιστώνουμε σύντομα δτι ή τεχνική τής έρμηνείας παρου-
σιάζει κενά στ' άκόλουθα σημεία: 

1. Πρόωρη Ερμηνεία τής σημασίας τών συμπτωμάτων καί τών 
άλλων έκδηλώσεων τοΰ βαθύτερου άσυνείδητου, Ιδιαίτερα τών 
συμβόλων. Παρασυρμένος άπό τίς άντιστάσεις πού παρέμειναν 
κρυμμένες, ό άσθενής άποκτά τόν έλεγχο τής άνάλυσης καί 
μόνο πολύ άργότερα ό άναλυτής παρατηρεί πώς ό άσθενής 
προχωρεί κυκλικά, μένοντας έντελώς άνέπαφος. 
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2. 'Ερμηνεία τών στοιχείων μέ τή σειρά πού Εμφανίζονται, 
χωρίς νά λαμβάνονται ΰπόψη ή δομή τής νεύρωσης καί ή 
διαστρωμάτωση τοΰ ύλικοΰ. Τό λάθος βρίσκεται στό γεγονός 
δτι οί Ερμηνείες γίνονται άπλά καί μόνο έπειδή τά ύλικά Εχουν 
Εμφανιστεί όλοκάθαρα (μή συστηματική Ερμηνεία τής σημασίας). 

3. Ή άνάλυση περιπλέκεται δχι μόνο Επειδή γίνονται Ερμηνείες 
πρός κάθε κατεύθυνση, άλλά καί γιατί αύτό γίνεται πρίν 
Επεξεργαστοΰμε τή θεμελιακή άντίσταση τοΰ άσθενή. Τό λάθος 
σ' αύτή τήν περίπτωση είναι δτι ή Ερμηνεία τής σημασίας 
προηγείται τής Ερμηνείας τής άντίστασης. Ή κατάσταση 
μπερδεύεται άκόμη περισσότερο γιατί οί άντιστάσεις συμμετέ-
χουν πολύ γρήγορα στή σχέση μέ τόν άναλυτή· Ετσι, λοιπόν, ή 
μή συστηματική Ερμηνεία τών άντιστάσεων περιπλέκει κι αύτή τήν 
κατάσταση τής μεταβίβασης. 

4. Ή Ερμηνεία τών μεταβιβασιακών άντιστάσεων δέν είναι 
μόνο άσυστηματοποίητη, άλλά καί άσυνεπής, δηλαδή, δέ δίνεται 
άρκετή προσοχή στό γεγονός δτι ό άσθενής Εχει τήν τάση ν' 
άποκρύπτει ξανά τίς άντιστάσεις του, ή, πιό συγκεκριμένα, νά 
τίς μεταμφιέζει μέ στείρα Επιτεύγματα ή μέ όξεΐς άπό άντίδραση 
σχηματισμούς. Οί λανθάνουσες μεταβιβασιακές άντιστάσεις 
συχνά άγνοοΰνται, ή ό άναλυτής άποφεύγει νά τίς άναπτύξει καί 
νά τίς άκολουθήσει μέ συνέπεια δταν είναι κρυμμένες, δποια κι 
άν είναι ή μορφή τους. 

Αύτά τά σφάλματα είναι πιθανό νά πηγάζουν άπό κάποια 
λαθεμένη κατανόηση τοΰ φροϋδικού κανόνα, δτι δηλαδή ή 
πορεία τής άνάλυσης θά πρέπει νά καθορίζεται άπό τόν άσθενή. 
Αύτός ό φροϋδικός κανόνας δέν μπορεί νά σημαίνει άλλο 
τίποτε παρά τό δτι δέ θά πρέπει νά διαταράσσεται τό Εργο τοΰ 
άσθενή, δταν άκολουθεΐ μιά πορεία σύμφωνη μέ τή συνειδητή 
του θέληση νά γίνει καλά καί τή δική μας πρόθεση νά τόν 
θεραπεύσουμε. Πρέπει, δμως, σαφώς νά Επεμβαίνουμε δταν 
αύτή ή πορεία διακόπτεται άπό τό φόβο τοΰ άσθενή ν' 
άντιμετωπίσει τίς ψυχοσυγκρούσεις του καί άπό τήν Επιθυμία 
του νά παραμείνει άρρωστος. 
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2. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Μέχρι τά τώρα άσκησα άρκετή κριτική στίς προσπάθειές μας 
καί φοβάμαι πώς μπορεί νά έξάντλησα τήν ύπομονή τοΰ 
άναγνώστη. Καί τό φοβάμαι άκόμη περισσότερο μιά καί δταν 
μας ζητάει νά περιγράψουμε τή σωστή μέθοδο, ξέρουμε πώς 
αύτό δέ γίνεται εύκολα. Κι δμως, είμαι πεισμένος δτι ό 
άναγνώστης έχει άποκτήσει άρκετή γνώση τών δυσκολιών τοΰ 
θέματος, ώστε ν* άρκεστεΐ σέ μία πρώτη σκιαγράφηση. Μπορεί 
στή συνέχεια νά καταλήξει σέ συμπεράσματα άπό τά σφάλματα 
πού σκιαγραφήσαμε καί θά έχει τή δυνατότητα νά τά έφαρμόσει 
στίς γενικές πλευρές τοϋ προβλήματος. 

Πρίν άρχίσω, πρέπει νά έκφράσω τή φροντίδα μου νά μήν 
πέσω σέ καμιά παγίδα κατά τή συζήτηση αύτοΰ τοΰ πολύ 
Ιδιόμορφου θέματος. "Ασχολούμαστε μέ ζωντανά καί ρευστά 
ψυχικά γεγονότα καί δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτα γιά τό 
γεγονός δτι άποκτοΰν άκαμπτο χαρακτήρα μόλις τά έκφράζουμε 
μέ λόγια. Ό λ α δσα άκολουθοΰν ένδέχεται νά δημιουργήσουν 
τήν έντύπωση δτι άποτελοΰν στοιχεία κάποιου δύσκαμπτου 
συστήματος, στήν ούσία, δμως, πρόκειται γιά μιά πρώτη 
σκιαγράφηση ένός τομέα, πού τώρα τόν έξερευνοϋμε καί πού 
πρέπει νά τόν μελετήσουμε λεπτομερειακά. 'Επισημαίνονται 
μόνο όρισμένα όλοφάνερα πράγματα, ένώ άλλα, πού είναι 
έξίσου σημαντικά, θά πρέπει νά τ' άφήσουμε στήν άκρη πρός τό 
παρόν. 'Εκείνο πού λείπει καί σ' αύτή τήν περίπτωση είναι ή 
διαφοροποίηση τών λεπτομερειών. Γι' αύτό πρέπει πάντοτε νά 
είμαστε Ετοιμοι νά διορθώσουμε τή σκιαγράφηση πού κάνουμε, 
δταν κάποια πλευρά της άποκαλύπτεται λαθεμένη, λιγότερο 
σημαντική, ή χωρίς καθολική Ισχύ. Είναι σημαντικό νά κατα-
νοούμε ό Ενας τόν άλλο καί νά μή μιλάμε μαζί άλλά χώρια νά 
καταλαβαινόμαστε, μέ διαφορετική γλώσσα ό καθένας. 'Οτιδή-
ποτε φαίνεται σχηματικό στήν άκόλουθη περιγραφή Εχει γιά 
στόχο του νά χρησιμέψει σάν μέσο προσανατολισμοΰ. Δέν 
μπορεί κανείς νά βγεϊ άπό Ενα πυκνό δάσος, δν δέν καταφέρει 
νά προσδιορίσει τή θέση του μέ βάση διάφορα σημάδια, δπως 

64 



π.χ. χαρακτηριστικές διαμορφώσεις τοΰ έδάφους, ή άν δέ 
χρησιμοποιήσει πυξίδα. Ή Ερευνά μας γιά τίς ψυχικές διεργα-
σίες στή διάρκεια τής θεραπείας θά «διατηρήσει τήν πορεία 
της» μέ παρόμοια «σημάδια», πού θά δημιουργηθούν ad hoc μέ 
μόνο στόχο τόν προσανατολισμό. Τό ίδιο Ισχύει καί γιά τό 
θεωρητικό σχήμα, πού παρουσιάζεται αύτόματα μόλις Ενα 
συγκεκριμένο φαινόμενο άπομονωθεΐ καί Εξεταστεί σάν ξεχω-
ριστή μονάδα — προκύπτει άπλά καί μόνο μιά Επιστημονική 
«προσωρινή λύση». Πρέπει έπίσης νά "χουμε στό νού μας δτι 
δέν έπιβάλλουμε στήν περίπτωση τό σύστημα, τόν κανόνα ή τή 
βασική άρχή. Προσεγγίζουμε τήν κάθε περίπτωση χωρίς προ-
κατασκευασμένες άντιλήψεις καί καθορίζουμε τή θέση μας μέ 
βάση τό ύλικό της, τή συμπεριφορά τοΰ άσθενή, ή αύτά πού 
άποκρύπτει ή τά παρουσιάζει σάν άντίθετα άπ" δ,τι είναι. Μόνο 
τότε θέτουμε τό Ερώτημα: πώς θά χρησιμοποιήσω δλα δσα ξέρω 
γι" αύτή τήν περίπτωση μέ τόν καλύτερο τρόπο γιά τήν τεχνική 
αύτής τής περίπτωσης; "Αν καταλήξουμε, ύστερα άπό μεγάλη 
πείρα, δτι μπορούμε νά διακρίνουμε διάφορα είδη άντιστάσεων 
— δυνατότητα γιά τήν όποία ό Φρόυντ μίλησε εύνοϊκά στό 
συνέδριο τής Βουδαπέστης — τότε τά πράγματα θά γίνουν 
εύκολότερα. Άλλά καί τότε άκόμη, σέ κάθε ξεχωριστή περί-
πτωση, θά πρέπει νά περιμένουμε γιά νά διαπιστώσουμε άν ό 
άσθενής άποκαλύπτει αύτό ή Εκείνο τό είδος τυπικής άντίστα-
σης ή άν δέν παρουσιάζει καμιά όμοιότητα μέ τίς άλλες 
γνωστές περιπτώσεις. Ή λανθάνουσα άρνητική μεταβίβαση 
είναι μία μόνο άπ' αύτές τίς τυπικές άντιστάσεις. 'Επομένως, θά 
πρέπει νά μήν άναζητούμε άποκλειστικά καί μόνο αύτή τήν 
άντίσταση καί νά Εφαρμόζουμε άμΕσως Ενα διαφορετικό μΕσο 
προσανατολισμού στήν περίπτωση πού δέν τή βρίσκουμε. Τό 
μέσο πρέπει νά καθορίζεται μόνο άπό τό ύλικό πού παρουσιάζει 
ό κάθε ξεχωριστός άσθενής. 

Έχουμε ήδη συμφωνήσει δτι οί έρμηνεΐες, πού συνεπάγονται 
μεγαλύτερη Εμβάθυνση, θά πρέπει ν' άποφεύγονται δσο δέν Εχει 
γίνει Εκδηλη καί δέν Εχει Εξαλειφθεί ή πρώτη γραμμή τών 
κύριων άντιστάσεων, άνεξάρτητα άπό τό πόσο άφθονο, σαφές, 
καί όλοφάνερα Ερμηνεύσιμο μπορεί νά 'ναι τό ύλικό. "Οσο 
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περισσότερο ύλικό άνακαλεΐ στή μνήμη του ό άσθενής χωρίς 
νά 'χει προβάλλει τίς άντίστοιχες άντιστάσεις, τόσο πιό 
προσεκτικός πρέπει νά γίνεται κανείς. 'Αντιμετωπίζοντας τό 
δίλημμα νά Ερμηνεύσει άσυνείδητα περιεχόμενα ή ν' άσχοληθεΐ 
μέ προφανείς άντιστάσεις, ό άναλυτής διαλέγει νά κάνει τό 
δεύτερο. Ή βασική μας άρχή είναι ή έξής: Δέν πρέπει νά γίνετω 
καμιά έρμηνεΐα τής σημασίας άν δέν ίχει γίνει έρμηνεία τής 
άντίστασης. Ή αίτια είναι άρκετά άπλή. "Αν ό άναλυτής δώσει 
μιά έρμηνεία πρίν διαλύσει τίς σχετικές άντιστάσεις, ό άσθενής 
θ' άποδεχθεΐ τήν έρμηνεία γιά λόγους πού συνδέονται μέ τή 
μεταβίβαση καί σ' αύτή τήν περίπτωση θά ύποτιμήσει τή 
σπουδαιότητά της μέ τήν πρώτη ένδειξη άρνητικής διάθεσης, ή 
ή άντίσταση θά έρθει ύστερα. Τόσο στή μιά όσο καί στήν άλλη 
περίπτωση, ή έρμηνεία χάνει τή θεραπευτική της δύναμη — 
έχει άποτύχει. Ένα τέτοιο σφάλμα είναι πολύ δύσκολο, άν όχι 
άδύνατο νά έπανορθωθεΐ. Ό δρόμος πού πρέπει ν' άκολουθήσει 
ή έρμηνεία γιά νά φτάσει στά βάθη τοϋ άσυνείδητου έχει 
κλείσει. 

Στίς πρώτες βδομάδες τής θεραπείας, είναι σημαντικό νά μή 
διαταράξουμε τό ξετύλιγμα τής «άναλυτικής προσωπικότητας» 
τοϋ άσθενή. Δέ θά πρέπει έπίσης νά έρμηνευτοϋν οί άντιστάσεις 
πρίν άναπτυχθοϋν όλοκληρωτικά καί πρίν ό άναλυτής τίς έχει 
ούσιαστικά κατανοήσει. Φυσικά, ή στιγμή πού θά Ερμηνευτεί 
μιά άντίσταση έξαρτάται κατά πολύ άπό τήν πείρα τοϋ άναλυτή. 
Ελάχιστες ένδείξεις θά είναι άρκετές γιά τόν πεπειραμένο 
άναλυτή, Ενώ 6 πρωτόπειρος θά χρειαστεί κραυγαλέες ένέργειες 
γιά νά καταλάβει τήν ίδια περίπτωση. 'Αρκετά συχνά, τό άν καί 
μέ ποιές ένδείξεις θ' άναγνωρισθοϋν οί λανθάνουσες Αντιστάσεις 
έξαρτάται άποκλειστικά καί μόνο άπό τήν πείρα τοϋ άναλυτή. 
"Οταν ό άναλυτής άντιληφθεί τή σημασία αύτών τών άντιστά-
σεων, θά τίς κάνει συνειδητές μέ τή συνεπή έρμηνεία, δηλαδή 
θ' άποσαφηνίσει πρώτα στόν άσθενή δτι Εχει άντιστάσεις, 
ύστερα ποιό μηχανισμό χρησιμοποιούν καί τελικά ένάντια σέ τί 
κατευθύνονται. 

"Αν πρίν άπό τήν πρώτη μεταβιβασιακή άντίσταση δέν έχει 
γίνει άρκετή δουλειά μέ τίς άναμνήσεις τού άσθενή, θά δημι-
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ουργηθεϊ μεγάλη δυσκολία κατά τήν έξάλειψή της — δυσκολία, 
ώστόσο, πού μειώνεται καθώς άποκτά πείρα ό άναλυτής. Ή 
δυσκολία είναι ή Εξής: γιά νά Εξαλείψει τήν άντίσταση, ό 
άναλυτής πρέπει νά γνωρίζει τό άσυνείδητο ύλικό πού άντιστοι-
χεϊ καί περιέχεται σ' αύτήν, άλλά δέν Εχει τρόπο νά πλησιάσει 
αύτό τό ύλικό, έπειδή είναι άποκλεισμένο Εξαιτίας τής άντίστα-
σης. Όπως καί τό όνειρο, κάθε άντίσταση Εχει μιά Ιστορική 
σημασία (μιά καταγωγή) καί μιά τωρινή άντιστοιχία. Τό 
άδιΕξοδο μπορεί νά ξεπεραστεί μαντεύοντας πρώτα τήν τωρινή 
σημασία καί σκοπό τής άντίστασης μέ βάση τήν τωρινή 
κατάσταση (πού τό ξετύλιγμά της Εχει παρακολουθήσει ό 
άναλυτής) καί τή μορφή καί τούς μηχανισμούς τής άντίστασης, 
κι Οστερα ύποβάλλοντάς την σ' Επεξεργασία μέ άντίστοιχες 
Ερμηνείες, μέ τέτοιο τρόπο πού τό συναφές παιδικό ύλικό 
Ερχεται στήν έπιφάνεια. Μόνο μέ τή βοήθεια αύτού τοϋ ύλικού 
μπορούμε νά Εξαλείψουμε τελείως τήν άντίσταση. Δέν ύπάρ-
χουν βέβαια κανόνες γιά τήν άνακάλυψη τών άντιστάσεων καί 
γιά τό μάντεμα τής τωρινής τους σημασίας. Σέ μεγάλο βαθμό, 
είναι ζήτημα διαίσθησης — έδώ άρχίζει βέβαια ή μή διδασκό-
μενη τέχνη τής ψυχανάλυσης. Ό σ ο λιγότερο φανερές, δσο πιό 
κρυφές είναι οί άντιστάσεις (δηλαδή, δσο περισσότερο παρα-
πλανά ό άσθενής), τόσο πιό σίγουρος πρέπει νά είναι ό 
άναλυτής γιά τίς διαισθήσεις του, άν θέλει νά μπορέσει νά 
Ελέγξει τήν κατάσταση. Μ" άλλα λόγια, ό ίδιος ό άναλυτής 
πρέπει νά 'χει άναλυθεΐ καί, πάνω άπ' δλα, πρέπει νά 'χει είδικά 
χαρίσματα. 

Τί είναι ή «λανθάνουσα άντίσταση»; Είναι οί στάσεις άπό 
τήν πλευρά τοΰ άσθενή, πού δέν Εκφράζονται άμεσα καί 
άπευθείας, δηλαδή μέ τή μορφή άμφιβολίας, δυσπιστίας, άπρο-
θυμίας, σιωπής, πείσματος, άπάθειας, κλπ., άλλά Εμμεσα στή 
διάρκεια τής άνάλυσης. Ή Εξαιρετική εύπείθεια ή ή άπόλυτη 
άπουσία έκδηλων άντιστάσεων είναι Ενδείξεις συγκαλυμμένης 
καί, γι* αύτό τό λόγο, πολύ πιό έπικίνδυνης παθητικής άντίστα-
σης. Έχω τή συνήθεια νά καταπιάνομαι μέ τίς λανθάνουσες 
άντιστάσεις άμέσως μόλις τίς Αντιλαμβάνομαι — καί δέ διστά-
ζω νά διακόψω τή ροή τών συνειρμών, δταν Εχω μάθει δλα δσα 
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μοϋ χρειάζονται γιά νά τίς καταλάβω. Γιατί ή πείρα μ* Εχει 
διδάξει πώς τό θεραπευτικό άποτέλεσμα τοϋ άναλυτικοϋ διαλό-
γου χάνεται όσο ύπάρχουν άνεπίλυτες άντιστάσεις. 

Ή μονόπλευρη καί γι' αύτό λαθεμένη έκτίμηση τοϋ άναλυτι-
κοϋ ύλικοΰ καί ή άρκετά συχνή λαθεμένη Εφαρμογή τής 
φροϋδικής θέσης ότι ό άναλυτής πρέπει νά ξεκινάει άπό τή 
συγκεκριμένη έπιφάνεια, καταλήγουν εύκολα σέ καταστροφικές 
παρερμηνείες καί τεχνικές δυσκολίες. 'Αρχικά: τί σημαίνει ό 
δρος «άναλυτικό ύλικό»; Συνήθως σημαίνει τίς έκφράσεις, τά 
δνειρα, τους συνειρμούς, τίς παραδρομές τοΰ άσθενή. Θεωρητι-
κά, βέβαια, είναι γνωστό δτι ή συμπεριφορά τοΰ άσθενή είναι 
σημαντική γιά τήν άνάλυση· άλλά οί ίδιαίτερα σαφείς έμπειρίες 
μας άπό τό σεμινάριο δείχνουν δτι ή συμπεριφορά τοΰ άσθενή 
(οί τρόποι, ή δψη, ή γλώσσα, τό ΰφος, τά ροΰχα, ή χειραψία 
του, κλπ.) δχι μόνο ύποτιμδται σέ σχέση μέ τήν άναλυτική της 
σημασία, άλλά συνήθως άγνοεΐται παντελώς. Στό Συνέδριο τοϋ 
"Ινσμπρουκ, ό Φερέντσι κι έγώ, άνεξάρτητα ό Ινας άπ' τόν 
άλλο, τονίσαμε τή θεραπευτική σπουδαιότητα αύτών τών μορφι-
κών στοιχείων. Μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου, έγιναν γιά μένα ό 
σπουδαιότερος μοχλός καί ή άφετηρία γιά τήν άνάλυση τοϋ 
χαρακτήρα. Ή ύπερτίμηση τοΰ περιεχομένου τοΰ άναλυτικοϋ 
ύλικοΰ συνήθως συμβαδίζει μέ κάποια ύποτίμηση, άν δχι 
όλοκληρωτική άγνόηση, τής συμπεριφοράς τοΰ άσθενή, τοΰ 
τρόπου μέ τόν όποιο έκφράζεται, διηγείται τά δνειρά του, κλπ. 
— κι δταν παραβλέπουμε τή συμπεριφορά τοϋ άσθενή ή δέν τή 
θεωροΰμε τό ίδιο σημαντική μέ τό περιεχόμενο, καταλήγουμε 
άθέλητα σέ μιά καταστροφική, άπό θεραπευτική άποψη, κατα-
νόηση τής «ψυχικής Επιφάνειας». Όταν Ενας άσθενής είναι 
πολύ εύγενικός, ένώ ταυτόχρονα προσφέρει άφθνο ύλικό, π.χ. 
γιά τή σχέση του μέ τήν άδελφή του, βλέπουμε δύο περιεχόμενα 
τής «ψυχικής Επιφάνειας» νά συνυπάρχουν παράλληλα: τήν 
άγάπη του γιά τήν άδελφή του καί τή συμπεριφορά του — τήν 
εύγένεια. Καί τά δυό Εχουν τίς ρίζες τους στό άσυνείδητο. Μέ 
βάση δλα τοϋτα, δέν είναι πιά καί τόσο άπλό τό νά δηλώνουμε 
πώς ό άναλυτής πρέπει νά ξεκινάει άπό τήν έπιφάνεια. Άπό τήν 
άναλυτική μας πείρα Εχουμε διδαχτεί δτι, πίσω άπ' αύτή τήν 
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εύγένεια καί λεπτότητα, κρύβεται πάντοτε μιά λίγο-πολύ άσυνεί-
δητη, άν δχι καί ξεκάθαρη στάση δυσπιστίας ή ύποτίμησης. 
Πιό σωστά, ή στερεότυπη εύγένεια τοΰ άσθενή είναι άπό μόνη 
της Ενδειξη άρνητικής κριτικής, δυσπιστίας ή ύποτιμητικής 
διάθεσης. Άπ ' αύτή τήν άποψη, ό αίμομικτικός έρωτας γιά τήν 
άδελφή πρέπει νά Ερμηνεύεται άνεπιφύλακτα, δταν Εμφανίζεται 
κάποιο σχετικό όνειρο ή συνειρμός; 'Υπάρχουν είδικοί λόγοι * 
πού στήν άνάλυση άσχολούμαστε πρώτα μ' Ενα μέρος τής 
ψυχικής έπιφάνειας καί δχι μέ κάποιο άλλο. Θά ήταν λάθος μας 
άν περιμέναμε μέχρι ν' άρχίσει μόνος του ό άσθενής νά μιλάει 
γιά τήν εύγένειά του καί τίς αίτίες της. Μιά καί στή διάρκεια 
τής άνάλυσης αύτό τό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα γίνεται άμέσως 
άντίσταση, Ισχύουν κι Εδώ αύτά πού άναφΕραμε καί γιά κάθε 
άλλη άντίσταση: ό άσθενής δέ θά τήν άποκαλύψει ποτέ μέ τή 
θέλησή του. Ό άναλυτής πρέπει νά ξεσκεπάσει τήν άντίσταση 
καί ν' άποκαλύψει τήν πραγματική της σημασία. 

Σ' αύτό τό σημείο μπορούμε νά περιμένουμε μιά σημαντική 
άντίρρηση. Θά Ισχυριστούν δτι τό συμπέρασμά μου, δτι δηλα-
δή ή εύγένεια γίνεται άμέσως άντίσταση, δέν ταιριάζει μέ τά 
στοιχεία τής κατάστασης, γιατί, άν ταίριαζε, ό άσθενής δέ θά 
παρουσίαζε καθόλου ύλικό. "Ομως, αύτό άκριβώς είναι τό θέμα: 
τό σημαντικό δέν είναι άποκλειστικά καί μόνο τό περιεχόμενο 
τοΰ ύλικοΰ· στήν άρχή τής άνάλυσης, ή μορφική άποψη τοΰ 
ύλικοΰ είναι έξίσου σημαντική. Γιά νά έπιστρέψουμε στό 
παράδειγμά μας μέ τήν εύγένεια: Εξαιτίας τών άπωθήσεών του ό 
νευρωσικός Εχει κάθε λόγο ν* άποδίδει μεγάλη άξία στήν 
εύγένεια καί τίς κοινωνικές συμβάσεις καί Ετσι νά τίς χρησιμο-
ποιεί σάν μΕσο προστασίας. Μπορεί βέβαια νά είναι πιό βολικά 
τά πράγματα δταν Εχουμε Εναν εύγενή άσθενή παρά δταν Εχουμε 
Εναν άγενή, Ιδιαίτερα ντόμπρο άσθενή, πού μπορεί π.χ. νά πεί 
κατάμουτρα στόν άναλυτή δτι είναι πολύ νέος ή πολύ γέρος, δτι 
τό διαμέρισμά του δέν είναι καλά έπιπλωμένο, ή δτι Εχει 
άσχημη γυναίκα, δτι δέν είναι καί τόσο Εξυπνος ή δτι μοιάζει 
μέ Εβραίο, δτι φέρεται σάν νευρωσικός καί θά πρέπει ν' 
άναλυθεί κι ό ίδιος, κλπ. Αυτό δέν είναι ύποχρεωτικά φαινόμε-
νο μεταβίβασης: τό δτι δ άναλυτής πρέπει νά είναι σάν «άγραφο 
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χαρτί» άποτελεΐ (δανικό. Δέν μπορεί νά γίνει ποτέ όλοκληρωμέ-
νη πραγματικότητα. Ή «άληθινή φύση» τοΰ ψυχαναλυτή είναι 
Ενα στοιχείο, πού άρχικά δέ φαίνεται νά 'χει καμιά σχέση μέ 
τήν μεταβίβαση. Καί οί άσθενείς είναι Εξαιρετικά εύαίσθητοι 
στίς άδυναμίες μας- πράγματι, διαισθανόμενοι αύτές τίς άδυνα-
μίες, όρισμένοι άσθενεΐς έκδικοΰνται άμεσα τόν Εαυτό τους γιά 
τό στρές πού πρέπει νά ύποστοϋν έξαιτίας τής έπιβολής τοΰ 
βασικοΰ κανόνα. Μόνο έλάχιστοι άσθενείς (συνήθως πρόκειται 
γιά σαδιστικούς χαρακτήρες) άντλοΰν σαδιστική ήδονή άπό 
τήν είλικρίνεια πού τούς ζητάμε. Μέ δρους θεραπευτικούς, ή 
συμπεριφορά τους είναι πολύτιμη, Εστω κι άν, γιά κάμποσο 
καιρό, γίνεται άντίσταση. Άλλά οί περισσότεροι άσθενεϊς 
είναι άκόμη πολύ δειλοί καί φοβισμένοι, πολύ έπιβαρυμένοι μέ 
αίσθήματα Ενοχής, γιά ν' άφήσουν νά έκδηλωθεΐ αύθόρμητα ή 
είλικρίνειά τους. Αντίθετα άπό πολλούς συναδέλφους μου, 
πρέπει νά ύποστηρίξω τόν Ισχυρισμό δτι δλες άνεξαίρετα οί 
περιπτώσεις ξεκινοΰν τήν άνάλυση μέ λίγο-πολύ Εντονη στάση 
δυσπιστίας καί σκεπτικισμού, πού συνήθως παραμένει κρυμμένη. 
Γιά νά πειστεί γι' αύτό, ό άναλυτής δέν πρέπει βέβαια νά 
βασιστεί στήν άνάγκη τοΰ άσθενή γιά έξομολόγηση ή στήν 
άνάγκη του γιά τιμωρία* Απεναντίας, πρέπει νά βάλει τά δυνατά 
του γιά νά Εκμαιεύσει άπό τόν άσθενή τούς όλοφάνερους 
λόγους, πού τόν κάνουν νά είναι δύσπιστος καί ν' άσκεΐ 
άρνητική κριτική (ή καινούργια κατάσταση, ή Ελλειψη Εξοικεί-
ωσης μέ τόν άναλυτή, ή περιφρόνηση τοΰ κοινού γιά τήν 
ψυχανάλυση, κλπ.), πράγματα πού είναι σύμφυτα στήν άναλυτι-
κή κατάσταση. Μόνο, λοιπόν, μέ τή δική του είλικρίνεια 
μπορεί ό άναλυτής νά κερδίσει τήν έμπιστοσύνη τοΰ άσθενή. 
Παραμένει, δμως, Ενα τεχνικό πρόβλημα: σέ ποιό σημείο 
πρέπει ό άναλυτής ν' άσχοληθεΐ μ' έκεϊνες τίς στάσεις δυσπι-
στίας καί άρνητικής κριτικής, πού δέν μποροΰν άκόμη ν' 
άποκληθοΰν νευρωσικές, μιά καί καθορίζονται άπό τήν τωρινή 
κατάσταση. Τό σημαντικό στήν προκειμένη περίπτωση είναι 
δτι πρέπει νά άποφευχθοΰν οί βαθύτερες Ερμηνείες τοΰ άσυνεί-
δητου γιά δσο διάστημα ύφίσταται άνάμεσα στόν άσθενή καί 
τόν άναλυτή τό τείχος τής συμβατικής ευγένειας. 

70 



Δέν μπορούμε νά συνεχίσουμε τή συζήτηση γιά τήν τεχνική 
τής έρμηνείας χωρίς ν' άσχοληθοϋμε μέ τήν άνάπτυξη καί τόν 
χειρισμό τής μεταβιβασιακής νεύρωσης. 

Σέ μιά άνάλυση πού προχωράει σωστά, δέν άργεί νά έμφανι-
στεϊ ή πρώτη σημαντική μεταβιβασιακή άντίσταση. 'Αρχικά, 
πρέπει νά καταλάβουμε γιατί ή πρώτη σημαντική άντίσταση 
ένάντια στή συνέχιση τής άνάλυσης συνδέεται αύτόματα, καί 
σύμφωνα μέ τή γνησιότητα τής δομής τής περίπτωσης, μέ τή 
σχέση άσθενή-άναλυτή. Ποιό είναι τό κίνητρο τοΰ «μεταβιβα-
σιακοΰ ψυχαναγκασμοΰ»* (Φερέντσι); 'Ακολουθώντας, λοιπόν, 
τό βασικό κανόνα — στοΰ όποιου τήν τήρηση έμπιμένουμε — 
φτάνουμε στό ταμπού πού είναι τόσο δυσάρεστο γιά τό έγώ. 
'Αργά ή γρήγορα, ή άμυνα τοΰ άσθενή ένάντια στίς άπωθήσεις 
του γίνεται Ισχυρότερη. 'Αρχικά, ή άντίσταση κατευθύνεται 
άποκλειστικά ένάντια σ' δ,τι είναι άπωθημένο, άλλά ό άσθενής 
δέν τό ξέρει, όπως δέν ξέρει καί τό δτι κρύβει μέσα του κάτι τό 
άπαγορευμένο καί δτι τό έμποδίζει νά άποκαλυφθεΐ. "Οπως 
άπέδειξε ό Φρόυντ, οί Ίδιες οί άντιστάσεις είναι άσυνείδητες. 
'Αλλά ή άντίσταση είναι μιά συγκινησιακή άναταραχή, πού 
άντιστοιχεϊ σέ μιά αύξημένη κατανάλωση ένέργειας, καί γι' 
αύτό τό λόγο δέν μπορεί νά παραμείνει κρυμμένη. "Οπως κι 
ότιδήποτε άλλο πού έχει άνορθολογικά κίνητρα, έτσι κι αύτή ή 
συγκινησιακή άναταραχή άγωνίζεται νά δημιουργήσει μιά 
όρθολογική βάση, δηλαδή ν' άγκιστρωθεΐ σέ μιά πραγματική 
σχέση. Σ' αύτή τήν περίπτωση, λοιπόν, τί πιό εύκολο άπό τήν 
προβολή καί μάλιστα προβολή πάνω στό άτομο πού άποκάλυψε 
τήν δλη ψυχοσύγκρουση μέ τήν έπιμονή του σ' αύτό τόν 
δυσάρεστο βασικό κανόνα; Μέ τή μετατόπιση τής άμυνας (άπό 
τό άσυνείδητο στόν άναλυτή) καί τό είδικό περιεχόμενο τοΰ 
άσυνείδητου είσδύει μέσα στήν άντίσταση — δηλαδή καί τό 
περιεχόμενο προβάλλεται πάνω στόν άναλυτή. Κι αύτός έτσι 
γίνεται άθλιο ύποκείμενο σάν τόν πατέρα, ή άξιαγάπητο πλά-
σμα σάν τήν μητέρα. Είναι σαφές δτι αύτή ή άμυνα άρχικά 
μπορεί νά καταλήξει μόνο σέ άρνητική στάση. Σάν άτομο πού 

• Transference compulsion. (Ι.τ.Μ.). 
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διαταράσσει τή νευρωσική Ισορροπία, ό άναλυτής γίνεται 
άναγκαστικά ό έχθρός, άνεξάρτητα άπό τό άν πρόκειται γιά 
προβαλλόμενη άγάπη ή γιά προβαλλόμενο μίσος, γιατί καί στίς 
δύο περιπτώσεις συνυπάρχουν πάντοτε ή άμυνα καί ή άπόρρι-
ψη. 

"Αν προβάλλονται πρώτες οί παρορμήσεις μίσους, τότε ή 
άντίσταση μεταβίβασης είναι σαφώς άρνητική. "Αν, άπό τήν 
άλλη μεριά, οί παρορμήσεις πού προβάλλονται πρώτες είναι 
πραρορμήσεις άγάπης, τότε πρίν άπό τήν πραγματική μεταβιβα-
σιακή άντίσταση Εχει προηγηθεί γιά λίγο μιά Εκδηλη, άλλά όχι 
συνειδητή θετική μεταβίβαση. Ωστόσο, ή μοίρα της είναι 
πάντοτε ή ίδια, δηλαδή γίνεται άπό άντίδραση άρνητική 
μεταβίβαση, άπό τή μιά Εξαιτίας τής άναπόφευκτης άπογοήτευ-
σης («άντίδραση άπογοήτευσης») κι άπό τήν άλλη γιατί άνα-
χαιτίζεται μόλις προσπαθήσει νά γίνει συνειδητή κάτω άπό τήν 
πίεση αίσθησιακών παρορμήσεων- καί κάθε άμυνα Εμπεριέχει 
άρνητικές στάσεις. 

Τό πρόβλημα τής τεχνικής πού άφορα τή λανθάνουσα 
άρνητική μεταβίβαση είναι τόσο σημαντικό, πού θά χρειαστεί 
νά διερευνήσουμε ξεχωριστά τίς μορφές, μέ τίς όποιες γίνεται 
Εκδηλη αύτή ή μεταβίβαση, καθώς καί τόν τρόπο χειρισμού 
της. Πρός τό παρόν ΘΕλω άπλά νά παραθέσω όρισμένες τυπικές 
περιπτώσεις, δπου είναι πολύ πιθανό νά συναντήσουμε μιά 
λανθάνουσα άρνητική μεταβίβαση. Είναι οί Εξής: 

1. Οί πολύ πειθήνιοι, οί Ενοχλητικά φιλικοί, οί άπόλυτα 
εϋπιστοι, μέ λίγα λόγια, οί «καλοί- άσθενείς· Εκείνοι πού 
βρίσκονται πάντοτε σέ θετική μεταβίβαση καί δέν παρουσιά-
ζουν ποτέ καμιά άντίδραση άπογοήτευσης. (Συνήθως οί παθητι-
κοί-θηλυκοί χαρακτήρες ή οί ύστερικές γυναίκες πού Εχουν 
τάσεις νυμφομανίας.) 

2. 'Εκείνοι πού είναι πάντοτε αύστηρά συμβατικοί καί σωστοί. 
Πρόκειται συνήθως γιά ψυχαναγκαστικούς χαρακτήρες, πού 
Εχουν μετατρέψει τό μίσος τους σέ «εύγένεια μέ δλα τά μέσα». 

3. Οί άσθενεϊς πού βρίσκονται at συναισθηματική παράλυση. 
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"Οπως έκεΐνοι πού είναι αυστηρά σωστοί, Ετσι καί οί άσθενεΐς 
αύτοί χαρακτηρίζονται άπό ύπερβολική άλλά μπλοκαρισμένη 
έπιθετικότητα. Καί σ' αύτή τήν περίπτωση, οί περισσότεροι 
είναι ψυχαναγκαστικοί χαρακτήρες — ώστόσο καί οί ύστερικές 
γυναίκες παρουσιάζουν μιά έπιφανειακή συναισθηματική παρά-
λυση. 

4. Οί άσθενεϊς πού παραπονιούνται γιά τήν πλαστότητα τών 
συναισθημάτων τους καί τοΰ συγκινησιακού τους κόσμου γενικά — 
μέ λίγα λόγια, οί άσθενεΐς πού πάσχουν άπό άποπροσωποποίη-
ση. Σ* αύτή τήν κατηγορία συγκαταλέγονται κι έκεΐνοι οί 
άσθενεΐς πού συνειδητά καί ταυτόχρονα ψυχαναγκαστικά «παί-
ζουν θέατρο», δηλαδή έκεΐνοι πού ξέρουν κατά βάθος δτι 
Εξαπατούν τόν άναλυτή. Σ' αύτούς τούς άσθενεΐς, πού συνήθως 
άνήκουν στήν όμάδα τών ναρκισσιστικών νευρώσεων ύποχον-
δριακού τύπου, άνακαλύπτουμε πάντοτε Ενα «κρυφό χαιρέκακο 
γέλιο», πού γίνεται βασανιστήριο γιά τόν ίδιο τόν άσθενή. 
Συνεπάγεται τίς μεγαλύτερες δυσκολίες γιά τήν άνάλυσή του. 

Εφόσον τόσο ή μορφή δσο icai ή διαστρωμάτωση τής 
πρώτης μεταβιβασιακής άντίστασης καθορίζεται άπό τήν παιδι-
κή Εμπειρία άγάπης τοΰ άτόμου, μπορούμε ν" άναλύσουμε τίς 
παιδικές ψυχοσυγκρούσεις μέ συστηματικό τρόπο, χωρίς περιτ-
τές περιπλοκές, άρκεΐ νά 'χουμε ύπόψη μας αύτή τή διαστρωμά-
τωση κατά τίς Ερμηνείες πού δίνουμε γιά τή μεταβίβαση. Αύτό, 
βέβαια, δέ σημαίνει δτι τό περιεχόμενο τών μεταβιβάσεων 
έξαρτάται άπό τήν Ερμηνεία πού κάνουμε Εμείς* άλλά δΕν 
μπορεί νά ύπάρχει άμφιβολία δτι ή σειρά, μέ τήν όποία αύτές 
όξύνονται, καθορίζεται άπό τήν τεχνική τής Ερμηνείας. Είναι 
σημαντικό τόσο τό ν* άναπτύσσεται ή μεταβιβασιακή νεύρωση 
δσο καί τό ν' άκολουθεΐ ή άνάπτυξή της τό ίδιο πρότυπο μέ τό 
πρωτότυπό της, τήν πρωταρχική νεύρωση, καί τό νά παρουσιά-
ζει διαστρωμάτωση ίδια μέ τήν άλλη σέ σχέση μέ τή δυναμική 
της. Ό Φρόυντ μάς δίδαξε δτι ή πρωταρχική νεύρωση γίνεται 
προσιτή μόνο μέσα άπό τή μεταβιβασιακή νεύρωση. Είναι 
σαφές, λοιπόν, πώς τό Εργο μας θά 'ναι τόσο πιό εύκολο, δσο 
πιό όλοκληρωμένα καί συστηματικά θά Εχει περιτυλιχθεΐ ή 
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άρχική νεύρωση γύρω άπό τό πλέγμα τής μεταβίβασης. Φυσικά, 
αύτή ή περιτύλιξη Εχει άντίστροφη πορεία. 'Επομένως, μπορού-
με νά διαπιστώσουμε δτι μιά λαθεμένη άνάλυση τής μεταβίβα-
σης — π.χ., ή έρμηνεία μιάς στάσης πού πηγάζει άπό κάποιο 
βαθύτερο στρώμα τοΟ άσυνείδητου, χωρίς νά ληφθεί ύπόψη 
πόσο διακρίνεται ή στάση αύτή καί πόσο άκριβής Ενδέχεται νά 
είναι ή Ερμηνεία — θά θολώσει τήν Εμφάνιση 'τής άρχικής 
νεύρωσης καί θά περιπλέξει τήν μεταβιβασιακή νεύρωση. Ή 
πείρα μας διδάσκει δτι ή μεταβιβασιακή νεύρωση θ' άναπτυχθεϊ 
άπό μόνη της, σύμφωνα μέ τή δομή τής άρχικής νεύρωσης. 
Πρέπει, δμως, ν' άποφεύγουμε τίς πρόωρες κι άσυστηματοποίη-
τες Ερμηνείες καθώς καί τίς Ερμηνείες πού φτάνουν πάρα πολύ 
σέ βάθος. 

"Ας δώσουμε τό άκόλουθο σχηματικό παράδειγμα γιά νά 
είκονογραφήσουμε τήν άποψή μας. Ένας άσθενής άγαπάει 
πρώτα τή μητέρα του, ύστερα μισεί τόν πατέρα του, καί τελικά 
άποσύρει τήν άγάπη του άπό τή μητέρα του Εξαιτίας τοϋ φόβου 
καί μετατρέπει τό μίσος του γιά τόν πατέρα του σέ παθητική-
θηλυκή άγάπη γι' αύτόν. "Αν άναλυθεΐ σωστά ή άντίστασή του, 
αύτό πού θά έκδηλωθεΐ πρώτο στή διάρκεια τής μεταβίβασης θά 
είναι ή παθητική-γυναικεία στάση, δηλαδή τό τελευταίο άποτέλε-
σμα τής λιμπιντικής του Εξέλιξης. Στή συνέχεια, μέ τή συστηματι-
κή άνάλυση τών άντιστάσεων θ' άποκαλυφθε! τό μίσος γιά τόν 
πατέρα του, πού κρύβεται πίσω άπ' αύτή τήν παθητική-θηλυκή 
στάση καί μόνον ύστερα άπό τήν έπεξεργασία αύτοΰ τοϋ μίσους 
θ" άκολουθήσει μιά νέα κάθεξη τής μητέρας, άρχικά μέ τή 
μεταβίβαση τής άγάπης γιά τή μητέρα στό πρόσωπο τοΰ 
άναλυτή. Άπό κει καί πέρα συνεπώς, μπορεί νά μεταβιβαστεί 
σέ μιά γυναίκα στήν πραγματική ζωή. 

Ά ς Εξετάσουμε τώρα μιά λιγότερο εύνοϊκή, άλλά δχι λιγότε-
ρο πιθανή, Εξέλιξη. Ό άσθενής Ενδέχεται νά Εμφανίσει μιάν 
Εκδηλη θετική μεταβίβαση καί σ' αύτή τήν περίπτωση Ενδέχε-
ται νά παρουσιάσει δχι μόνο δνειρα, πού άντανακλοΰν τήν 
παθητική-θηλυκή στάση του, άλλά καί δνειρα πού Ενσαρκώ-
νουν τό δεσμό του μέ τή μητέρα. Ά ς ύποθέσουμε παραπέρα δτι 
καί τά δύο σύνολα όνείρων είναι σαφή κι έπιδέχονται Ερμηνεία. 
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"Αν ό άναλυτής άναγνωρίσει τήν άληθινή διαστρωμάτωση τής 
θετικής μεταβίβασης* άν είναι σαφές γι* αύτόν δτι ή άπό 
άντίδραση άγάπη γιά τόν πατέρα άντιπροσωπεύει τό άνώτερο 
στρώμα αύτής τής μεταβίβασης, τό μίσος γιά τόν πατέρα τό 
μεσαίο στρώμα, καί ή μεταβιβασμένη άγάπη γιά τή μητέρα τό 
βαθύτερο στρώμα, τότε θ' άφήσει άνέπαφο τό τελευταίο, δσο 
δυσχερές κι άν είναι κάτι τέτοιο. "Αν, ώστόσο, διάλεγε ν' 
άσχοληθεΐ πρώτα μέ τήν άγάπη γιά τή μητέρα, πού προβάλλε-
ται πάνω του σάν Ενα μέρος τής μεταβίβασης, τότε τό λανθάνον 
μίσος γιά τόν πατέρα, μεταβιβαζόμενο στόν άναλυτή μέ άντι-
δραστική μορφή, θ* άποτελέσει πανίσχυρο καί άδιάσπαστο 
τείχος άντίστασης άνάμεσα στίς έρμηνεΐες του σχετικά μέ τήν 
αίμομικτική άγάπη καί τήν έμπειρία τοΰ άσθενή. Ή έρμηνεία, 
πού θά 'πρεπε νά διασχίσει τά τοπογραφικά άνώτερα στρώματα 
τής καχυποψίας, τής δυσπιστίας καί τής άπόρριψης, θά γίνει 
φαινομενικά άποδεκτή, άλλά άπό θεραπευτική άποψη θά 'χει 
άποτύχει, Επιφέροντας ένα μόνο άποτέλεσμα: θά κάνει τόν 
άσθενή, πού θά 'ναι έσωτερικά τρομαγμένος κι έπιφυλακτικός 
μέ τήν έρμηνεία αύτή, νά κρύψει άκόμη καλύτερα τό μίσος γιά 
τόν πατέρα του καί, έξαιτίας όξυμένων αισθημάτων ένοχής, νά 
γίνει άκόμη πιό «καθωσπρέπει» άτομο. Μέ τή μιά μορφή ή τήν 
άλλη, ή κατάσταση θά 'ναι πιά χαοτική. 

Τό σημαντικό, λοιπόν, είναι ν' άπομονώσουμε μέσα άπό τήν 
πληθώρα ύλικοΰ, πού ρέει άπό τά τόσα ψυχικά στρώματα, τό 
στοιχείο έκεΐνο πού κατέχει κεντρική θέση στήν ύφιστάμενη ή 
τήν προηγούμενη μεταβιβασιακή άντίσταση καί δέν καλύπτεται 
άπό άλλες στάσεις. Ό σ ο θεωρητικό κι άν φαίνεται αύτό, 
πρόκειται γιά μιά βασική άρχή, πού πρέπει νά έφαρμόζεται σ' 
δλες τίς συνηθισμένες περιπτώσεις. 

Τώρα πρέπει ν' άσχοληθοΰμε μέ τό τί συμβαίνει μέ τό 
ύπόλοιπο ύλικό, πού έχει λιγότερη συγκαιρινή σημασία. Συνή-
θως άρκεΐ νά τ' άγνοήσουμε. Μ" αύτόν τόν τρόπο θά ύποχωρή-
σει αύτόματα σέ δεύτερο πλάνο. Συχνά, δμως, ό άσθενής 
προβάλλει μιά στάση ή μιά συγκεκριμένη σφαίρα τής έμπειρίας 
του γιά ν' άποκρύψει στοιχεία, πού Εχουν μεγαλύτερη άμεση 
σημασία. 'Απ' δσα είπαμε ήδη, καταλήγουμε στό συμπέρασμα 
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δτι μιά τέτοια άντίσταση θά πρέπει νά έξαλειφθεΐ. Διασαφηνί-
ζοντας τήν κατάσταση, ό άναλυτής «κουμαντάρει τό ύλικό», 
δηλαδή, συγκεντρώνει άδιάκοπα τήν προσοχή του σ' αύτό πού 
θάβεται καί άδιαφορεΐ γιά κείνο πού προβάλλεται. Τυπικό 
παράδειγμα άποτελεΐ ή συμπεριφορά τοϋ άσθενή σέ μιά λανθά-
νουσα άρνητική μεταβίβαση. Προσπαθεί νά συγκαλύψει τήν 
κρυφή κριτική του καί άμφισβητεΐ τόν άναλυτή καί τήν 
άνάλυση μέ ύποκριτικές κολακείες. 'Αναλύοντας αύτή τήν 
άντίσταση, ό άναλυτής καταλήγει εύκολα στό κίνητρο τοϋ 
άσθενή, στό φόβο του νά έκφράσει τήν κριτική του. 

Σπάνια ό άναλυτής άναγκάζεται ν' άνακόψει ύλικό πού ρέει 
γρήγορα — δπως π.χ. δταν οί άσυνείδητες φαντασιώσεις 
διαστροφής ή οί αίμομικτικές «Επιθυμίες γίνονται συνειδητές 
πρόωρα κι έπισωρευτικά — πρίν νά γίνει ίσχυρό τό έγώ γιά νά 
τίς χειριστεί. "Οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο καί ή άπλή άδιαφο-
ρία γιά τό ύλικό δέν έπαρκεΐ, ό ψυχαναλυτής θά πρέπει νά τό 
άναχαιτίσει. 

Έτσι, λοιπόν, τό βασικό περιεχόμενο τής μεταβιβασιακής 
άντίστασης παραμένει πάντοτε σ' έπαφή μέ τίς άναμνήσεις τοϋ 
άσθενή καί τά συναισθήματα πού άναδύονται μέ τή μεταβίβαση 
μετατοπίζονται αύτόματα σ' Εκείνες. Καί μ' αύτό τόν τρόπο 
άποφεύγεται ή άναλυτικά έπικίνδυνη κατάσταση τής άνάμνη-
σης χωρίς συναισθήματα. Είναι Ενδεικτικό τής χαοτικής κατά-
στασης, άπό τήν άλλη μεριά, δτι μιά συγκαλυμμένη άντίσταση 
παραμένει άνεπίλυτη γιά μήνες καί δεσμεύει δλα τά συναισθή-
ματα, ένώ οί άναμνήσεις ξετυλίγονται ξέφρενα ή μιά μετά τήν 
άλλη, π.χ. τή μιά μέρα τό άγχος εύνουχισμοΰ, μιάν άλλη μέρα 
ή στοματική φαντασίωση, καί τέλος μιά τρίτη μέρα ή αίμομι-
κτική φαντασίωση. 

'Επιλέγοντας σωστά τό ύλικό πού πρόκειται νά Ερμηνευθεί, 
Εξασφαλίζουμε τή συνέχεια καί τή συνοχή τής άνάλυσης. Μ* αύτό 
τόν τρόπο δέν είμαστε μόνο ένήμεροι γιά τήν ύφιστάμενη 
κατάσταση, σέ κάθε στιγμή* άλλά μπορούμε καί νά παρακολου-
θούμε τήν αύθεντικότητα μέ τήν όποία άναπτύσσεται ή μεταβί-
βαση. Ή δουλειά μας διευκολύνεται καί τό κατάλληλο Εδαφος 
γιά τή θεραπεία καλλιεργείται άπό τό γεγονός δτι οί άντιστά-
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σεις, πού δέ είναι τίποτε Αλλο παρά μεμονωμένες πλευρές τής 
νεύρωσης, έμφανίζονται ή μιά μετά τήν άλλη, όντας δμως 
συνδεδεμένες μεταξύ τους άπό μιά Ιστορικά καθορισμένη δομή. 

3. ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 

Μέχρι στιγμής περιγράψαμε άπλά τήν τεχνική γιά τήν 
έρμηνεΐα τής σημασίας τού άσυνείδητου ύλικού κα( τήν τεχνι-
κή γιά τήν έρμηνεία τών άντιστάσεων καί συμφωνήσαμε πώς ή 
έρμηνεία πρέπει νά είναι συστηματική καί νά γίνεται σύμφωνα 
μέ τήν Ιδιαίτερη κάθε φορά δομή τής νεύρωσης. 'Απαριθμώντας 
τά σφάλματα πού γίνονται κατά τήν έρμηνεία, κάναμε διάκριση 
άνάμεσα στίς άνοργάνωτες καί άσυνεπεϊς έρμηνεΐες. Καί είχαμε 
τούς λόγους μας: γνωρίζουμε περιπτώσεις, πού παρά τή συστη-
ματική έρμηνεία, άποδιοργανώνονται* καί πιστεύουμε πώς ή 
αΙτία είναι ή Βλλειψη συνέπειας στήν παραπέρα έπεξεργασία τών 
ήδη έρμηνευμένων άντιστάσεων. 

"Οταν Εχουμε ξεπεράσει πετυχημένα τό φράγμα τής πρώτης 
μεταβιβασιακής άντίστασης, ή άνάκληση στή μνήμη προχωρεί 
γοργά καί είσχωρεΐ στήν περίοδο τής παιδικής ήλικίας. 'Αλλά 
δέν άργούμε νά φτάσουμε στό σημείο δπου δ άσθενής είσέρχε-
ται σέ καινούργια στρώματα άπαγορευμένου ύλικού, τό όποιο 
προσπαθεί ν' άναχαιτίσει μέ μιά δεύτερη γραμμή μεταβιβασια-
κών άντιστάσεων. Τό παιχνίδι τής άνάλυσης τών άντιστάσεων 
ξαναρχίζει, άλλά τούτη τή φορά έχει κάπως διαφορετικό 
χαρακτήρα. Πρωτύτερα Αντιμετωπίζαμε μιά δυσκολία «παρθέ-
να» άπό άναλυτική άποψη, ένώ ή καινούργια άντίσταση έχει 
κάποιο άναλυτικό παρελθόν, πού έπηρέασε κατά κάποιο τρόπο 
τό σχηματισμό της. Σ" άντιστοιχία μέ τό καινούργιο ύλικό, Εχει 
φυσικά δομή καί σημασία διαφορετική άπό τήν πρώτη άντίστα-
ση. θ ά μπορούσαμε νά ύποθέσουμε δτι ό άσθενής Εχει διδαχτεί 
άπό τήν πρώτη άνάλυση τής άντίστασης καί δτι αύτή τή φορά 
θά βοηθήσει κι αύτός στήν έξάλειψη τής δυσκολίας. Ώστόσο, 
στήν πράξη δέν γίνονται Ετσι τά πράγματα. Στείς περισσότερες 
περιπτώσεις διαπιστώνουμε πώς, Εκτός άπό τήν καινούργια 

77 



άντίσταση, ό άσθενής έπαναδραστηριοποιεί καί τήν παλιά. 
Πράγματι, 6 άσθενής ένδέχεται νά παλινδρομήσει στήν παλιά 
άντίσταση χωρίς νά έμφανίσει τήν καινούργια. Αύτή ή δια-
στρωμάτωση περιπλέκει τήν <5λη κατάσταση. Δέν ύπάρχει 
κανένα καθιερωμένο πρότυπο πού νά προσδιορίζει ποιά άντί-
σταση θά Εχει τή πρωτοκαθεδρία, ή έπαναδραστηριοποιημένη ή 
ή καινούργια. Αύτό, δμως, δέν είναι σημαντικό σέ σχέση μέ τήν 
τακτική τής άνάλυσης. Τό σημαντικό είναι δτι ό άσθενής 
έπανεπενδύει Ενα μεγάλο μέρος τής άντικάθεξής του στήν παλιά 
θέση άντίστασης άπ' τήν όποια είχε φαινομενικά άπαλλαγεϊ. 
"Αν ό άναλυτής άσχοληθεΐ πρώτα ή άποκλειστικά μέ τήν 
καινούργια άντίσταση θ' άγνοήσει Ενα Ενδιάμεσο στρώμα, 
δηλαδή, τήν Επαναδραστηριοποιημένη παλιά άντίσταση. Τότε 
θά διατρέχει τόν κίνδυνο νά σπαταλήσει τίς πολύτιμες Ερμηνεί-
ες του. Οί άπογοητεύσεις καί οί έπιτυχίες μπορούν ν' άποφευ-
χθοϋν άν Επανερχόμαστε κάθε φορά στήν παλιά δυσκολία, άνεξάρ-
τητα άπό τό πόσο φανερή γίνεται ή δέ γίνεται, καί τή 
χρησιμοποιούμε σάν άφετηρία γιά τό Εργο τής διάλυσης. Μ* 
αύτό τόν τρόπο, ό άναλυτής προχωρά άργά στήν καινούργια 
άντίσταση καί άποφεύγει τόν κίνδυνο νά κατακτήσει μιά νέα 
περιοχή, Ενώ ό Εχθρός Επανεγκαθίσταται στήν προηγούμενα 
κατακτημένη περιοχή. 

Χρησιμοποιώντας τήν κύρια άντίσταση σάν όχυρό, άς πούμε, ό 
άναλυτής πρέπει νά Υπονομεύσει τή νεύρωση άπ' δλες τίς πλευρές, 
άντί ν' άσχολεΐται μέ μεμονωμένες περιφερειακές άντιστάσεις, 
δηλαδή, Επιτιθέμενος Ενάντια σέ πολλά διαφορετικά σημεία, 
πού Εχουν μόνον Εμμεση σχέση μεταξύ τους. Προσπελαύνοντας 
μέ συνέπεια τίς άντιστάσεις καί τό άναλυτικό ύλικό μέ σημείο 
άναφοράς τήν πρώτη μεταβιβασιακή άντίσταση, δ άναλυτής 
μπορεί νά Επισκοπεί τήν κατάσταση στό συνολό της, τόσο τό 
παρελθόν δσο καί τό παρόν. Δέ χρειάζεται κοπιαστική προσπά-
θεια γιά τήν άπαιτούμενη συνέπεια καί συνοχή τής άνάλυσης 
καί μιά όλοκληρωμένη Επεξεργασία τής νεύρωσης είναι Εξα-
σφαλισμένη. "Αν δεχτούμε δτι άσχολούμαστε μέ τήν πορεία 
τυπικών περιπτώσεων καί δτι Εχει γίνει σωστά ή άνάλυση τής 
άντίστασης, τότε μπορούμε νά προβλέψουμε τή σειρά μέ τήν 
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όποία θά έμφανιστοΰν οί άναγνωρισμένες τάσεις σάν όξεΐες 
μεταβιβασιακές άντιστάσεις. 

Δέν μπορεί κανείς νά μάς πείσει δτι τά βασικά προβλήματα 
τής ψυχοθεραπείας πρέπει ν' άντιμετωπίζονται μέ τό «βομβαρ-
δισμό» τοϋ άσθενή μ' έρμηνεΐες τοϋ άσυνείδητου ύλικοΰ του ή 
μέ τόν χειρισμό δλων τών άσθενών σύμφωνα μέ κάποια 
προκαθορισμένη φόρμουλα, π.χ. άπό μία ύποτιθέμενη πρωταρ-
χική πηγή τής νεύρωσης. Ό άναλυτής, πού προσπαθεί κάτι 
τέτοιο, άποδείχνει δτι δέν έχει κατανοήσει τά πραγματικά 
προβλήμτα τής ψυχοθεραπείας καί δέν ξέρει τί σημαίνει στήν 
πραγματικότητα τό «κόψιμο τοϋ Γόρδιου δεσμοΰ» — συγκεκρι-
μένα, τήν καταστροφή τών συνθηκών τής άναλυτικής θεραπεί-
ας. Ή άνάλυση πού γίνεται μέ τέτοιο τρόπο πολύ δύσκολα 
διασώζεται. Ή έρμηνεία μπορεί νά συγκριθεί μέ κάποιο πολύτι-
μο φάρμακο, πού πρέπει νά μήν τό χρησιμοποιούμε σπάταλα, 
άν δέ θέλουμε νά χαθεί ή άποτελεσματικότητά του. Ή πείρα 
μάς έχει διδάξει καί τό έξής: ό πολύπλοκος δρόμος, πού 
συνίσταται στό νά λύσουμε τόν κόμπο, είναι ό συντομότερος — 
ναί, ό συντομότερος — δρόμος γιά τήν άληθινή έπιτυχία. 

Στήν άπέναντι δχθη, βρίσκονται έκεΐνοι οί ψυχαναλυτές πού, 
άντιλαμβανόμενοι λαθεμένα τήν έννοια τής άναλυτικής παθητι-
κότητας, έχουν είδικευτεΐ στήν τέχνη τής άναμονής. Θά μπο-
ρούσαν νά μάς προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία γιά τήν περιπτω-
σιολογία τής χαοτικής κτάστασης. Στήν περίοδο τής άντίστα-
σης, τό δύσκολο καθήκον τής καθοδήγησης τής άνάλυσης 
βαρύνει τόν άναλυτή. Ό άσθενής έχει τήν πρωτοβουλία μόνο 
στίς φάσεις πού είναι άπαλλαγμένες άπό άντιστάσεις. Αύτό είχε 
σίγουρα στό νοϋ του δ Φρόυντ. Καί ό κίνδυνος, τόσο γιά τόν 
άσθενή δσο καί γιά τήν έξέλιξη τής άναλυτικής θεραπείας, νά 
διαμορφωθεί μιά άκαμπτη βασική άρχή άναλυτικής παθητικό-
τητας ή «ν* άφήνουμε τά πράγματα νά τραβούν τό δρόμο τους» 
δέν είναι μικρότερος άπό τόν κίνδυνο πού περικλείνει ό 
«βομβαρδισμός» ή ή έρμηνεία σύμφωνα μέ κάποιο θεωρητικό 
σχήμα. 

'Υπάρχουν μορφές άντίστασης, δπου αύτό τό είδος παθητικό-
τητας άποτελεΐ κλασικό σφάλμα. Λογουχάρη, κάποιος άσθενής 
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Ενδέχεται ν' άποφεύγει μιάν άντίσταση, ή, πιό συγκεκριμένα, τή 
συζήτηση τοϋ ύλικοΰ πού τήν άφορά. Θά κάνει ύπαινιγμούς γιά 
κάποιο άπόμακρο θέμα μέχρι νά δημιουργήσει κι Εκεί τίς 
άντιστάσεις του, ϋστερα θά μεταπηδήσει σ' Ινα τρίτο θέμα, 
κ.ο.κ. Αυτή ή τεχνική τών ζίγκ-ζάγκ μπορεί νά συνεχίζεται έπ' 
Απειρο, είτε τόν παρακολουθεί «παθητικά» ώ άναλυτής, είτε τόν 
άκολουθεΐ δίνοντάς του άλλεπάλληλες Ερμηνείες. Μιά καί, 
δπως είναι φανερό, ό άσθενής βρίσκεται διαρκώς σέ φυγή καί 
οί προσπάθειές του νά Ικανοποιήσει τόν άναλυτή μέ ύποκατά-
στατα Επιτεύγματα άποδεικνύονται άνεπιτυχεΐς, είναι ύποχρΕω-
ση τοϋ άναλυτή νά τόν ξαναφέρει πίσω στήν πρώτη θέση 
άντίστασης Επανειλημμένα μέχρι πού νά βρε! τό κουράγιο νά τήν 
ΕλΕγξει άναλυτικά3. Τό άλλο ύλικό φυσικά δέ χάνεται. 

Ή δ άσθενής ΕπανΕρχεται σέ μιά παιδική φάση καί άποκαλύ-
πτει πολύτιμα άπό άλλη άποψη μυστικά, άπλά καί μόνο γιά νά 
μπορέσει νά κρατηθεί σέ μιά συγκεκριμένη θέση. Φυσικά, αύτές 
οί άποκαλύψεις δέν Εχουν καμιά θεραπευτική άξία — άπεναντί-
ας μάλιστα. Ό άναλυτής μπορεί ν' άκούσει δ,τι θέλει άν 
προτιμά νά μή διακόπτει, ύστερα, δμως, θά πρέπει νά 'ναι 
συνεπής σέ σχέση μέ τήν Επεξεργασία Εκείνης τής θέσης πού ό 
άσθενής άρνήθηκε ν' άντιμετωπίσει. Τό Ιδιο Ισχύει κι δταν ό 
άσθενής καταφεύγει στήν τωρινή κατάσταση. Τό Ιδανικό καί τό 
άριστο είναι μιά εύθύγραμμη άνάπτυξη καί άνάλυση τής 
μεταβιβασιακής νεύρωσης, δπως γίνεται καί μέ τήν πρωταρχική 
νεύρωση. Ό άσθενής άναπτύσσει τίς άντιστάσεις του συστημα-
τικά καί Εκτελεί κατά περιόδους, τό Εργο τής συναισθηματι-
κής άνάκλησης στή μνήμη, Εργο άπαλλαγμένο άπό άντίσταση. 

Τό Επίμαχο Ερώτημα: τί είναι καλύτερο, ή «Ενεργητική» ή ή 

3. 'Υποσημείωση τοΟ 1945: Ή ψυχαναγκαστική όμιλία είναι μιά μορφή 
άντίστασης πού προβάλλεται άπό πολλούς άοθενεΐς. 'Αρχικά, αύτός ό ψυχαναγ-
κασμός είναι καθαρά βιολογική έκδήλ<οση μι&ς σύσπασης τών μυών τοΟ λαιμοΟ 
κα( τοΟ λάρυγγα. Ή όμιλία χωρίς προσοχή γιά τό περιεχόμενο άποτελεΐ 
Αναγκαιότητα, π.χ. «ή γλωσσοκοπάνα». Στήν όργονοθεραπεία, £ πι βάλλουμε σ* 
αύτούς τούς άσθενείς νά μένουν σιωπηλοί κι Ετσι, Ισως, τελικά βγαίνει στήν 
έπιφάνεια τό άγχος, πού ΰποθάλπει αύτό τό ψυχαναγκαστικό σύμπτωμα. Ή 
θεραπεία τής ψυχαναγκαστικής όμιλίας γίνεται μέ τήν χαλάρωση τής μυϊκής 
θωράκισης τοΟ λάρυγγα. 
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«παθητική» στάση, δέν Εχει νόημα δταν τίθεται μ' αύτό τόν 
τρόπο. Μπορούμε νά πούμε γενικά πώς δέν μπορούμε ν' Ασχολη-
θούμε μέ τίς άντιστάσεις άρκετά νωρίς κατά τήν άνάλυση καί πώς, 
χώρια άπό τίς άντιστάσεις, δέν μπορούμε νά καθυστερήσουμε τήν 
έρμηνεία τοΰ άσυνείδητου. Συνήθως, άκολουθεΐται άντίστροφη 
διαδικασία: δ άναλυτής έχει τή συνήθεια νά δείχνει μεγάλο 
θάρρος κατά τήν Ερμηνεία τής σημασίας καί μεγάλη δειλία 
μόλις Εμφανίζεται ή άντίσταση τοΰ άσθενή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ' 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ή θεραπευτική μας μέθοδος έξαρτάται άπό τίς άκόλουθες 
βασικές θεωρητικές έννοιες. Ή τοπογραφική άποψη καθορίζει 
τήν άρχή τής τεχνικής σέ σχέση μέ τό ότι τό άσυνείδητο πρέπει 
νά γίνει συνειδητό. Ή δυναμική άποψη ύπαγορεύει τό ότι αύτή 
ή διαδικασία μετατροπής τοϋ άσυνείδητου σέ συνειδητό δέν 
πρέπει νά γίνεται άμεσα, άλλά μέσα άπό τήν άνάλυση τών 
άντιστάσεων. Ή οίκονομική άποψη καί ή γνώση τής δομής 
ύπαγορεύουν τό ότι, κατά τήν άνάλυση τών άντιστάσεων, κάθε 
ξεχωριστή περίπτωση χρειάζεται ένα καθορισμένο σχέδιο πού 
πρέπει νά συνάγεται άπό τήν Ιδια τήν περίπτωση. 

Όσον καιρό ή μετατροπή τοΰ άσυνείδητου σέ συνειδητό, 
δηλαδή, ή τοπογραφική διαδικασία, θεωροΰνταν σάν τό μόνο 
καθήκον τής άναλυτικής τεχνικής, ήταν δικαιολογημένη ή 
φόρμουλα δτι οί άσυνείδητες έκδηλώσεις τοΰ άσθενή έπρεπε νά 
μεταφραστοΰν στή γλώσσα τοϋ συνειδητοϋ μέ τή σειρά έμφάνι-
σής τους. Σ' αύτή τή διαδικασία, ή δυναμική τής άνάλυσης 

I. Πρωτοπαρουσιάστηκε στό 10ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συνέδριο, "Ινσμπρουκ, 
Σεπτέμβριος 1927. 
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άφηνόταν κατά μεγάλο μέρος στήν τύχη, δηλαδή, στό άν ή 
πράξη τής συνειδητοποίησης συνεπαγόταν έκλυση τοΰ άντί-
στοιχου συναισθήματος καί στό άν ή έρμηνεία είχε κάποια 
εύρύτερη, έκτός άπό διανοητική, έπίδραση στόν άσθενή. Βέ-
βαια, τό γεγονός καθαυτό δτι περικλείαμε καί τόν δυναμικό 
παράγοντα, δηλαδή, τήν άνάγκη ό άσθενής δχι μόνο V άνακα-
λεΐ στή μνήμη του, άλλά καί νά βιώνει δ,τι άνακαλοΰσε, 
περιέπλεκε τήν άπλή φόρμουλα «μετατροπή τοΰ άσυνείδητου σέ 
συνειδητό». Μιά καί τό δυναμικό άποτέλεσμα τής άνάλυσης 
έξαρτάται δχι άπό τό ύλικό πού παράγει δ άσθενής, άλλά ίπό 
τΙς άντιστάσεις πού θέτει σέ λειτουργία ένάντια σ' αύτό τό 
ύλικό κι άπό τή συγκινησιακή ένταση μέ τήν όποία κυριαρ-
χούνται, τό καθήκον τής άνάλυσης μετατοπίζεται σημαντικά. 
"Ενώ, λοιπόν, άπό τήν τοπογραφική άποψη, άρκεΐ νά γίνουν 
συνειδητά στόν άσθενή τά πιό σαφή καί πιό εύκολα έρμηνεύσι-
μα στοιχεία τοΰ άσυνείδητου μέ τή σειρά πού έμφανίζονται — 
μ' άλλα λόγια, ή προσήλωση στή διάταξη τών περιεχομένων τοΰ 
ύλικοΰ —, δταν λάβουμε ύπόψη μας τόν δυναμικό παράγοντα, 
είναι άναγκαία ή έγκατάλειψη αύτοΰ τού σχεδίου σάν μέσου 
προσανατολισμού στήν άνάλυση. Καί στή θέση του πρέπει νά 
υίοθετήσουμε κάποιο άλλο, πού συμπεριλαμβάνει καί τό περιε-
χόμενο τοΰ ύλικού καί τή συναισθηματική φόρτιση, δηλαδή, τή 
διάταξη τών διαδοχικών άντιστάσεων. Κατά τήν έφαρμογή, δμως, 
αύτοΰ τοΰ σχεδίου, στίς περισσότερες περιπτώσεις έμφανίζεται 
μιά δυσκολία, πού δέν τή μελετήσαμε μέχρι τά τώρα. 

1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΛΝΊΊΣΤΑΣΗ 

α) Ή Ανικανότητα τήρησης τοΰ βασικού κανόνα 

Οί άσθενεϊς μας σπάνια είναι άπό τήν άρχή ίκανοί γι* 
άνάλυση. Μόνο ένας μικρός άριθμός άσθενών είναι προετοιμα-
σμένοι γιά τήν τήρηση τοΰ βασικού κανόνα καί γιά νά 'ναι 
τελείως άνοιχτοί άπέναντι στόν άναλυτή. Πρώτα-πρώτα, δέν 
είναι εύκολο γιά τόν άσθενή νά 'χει άμέσως έμπιστοσύνη στόν 
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άναλυτή, Εστω καί μόνο γιατί είναι 6νας ξένος. 'Επιπρόσθετα, 
δμως, έχουμε καί τό δτι τά τόσα χρόνια άσθένειας, οί άδιάκοπες 
Επιδράσεις ένός νευρωσικοϋ περιβάλλοντος, οί κακές έμπειρίες 
μέ τούς είδικούς τής ψυχικής όγιεινής — μέ λίγα λόγια, δλος ό 
δευτερογενής θρυμματισμός τοΰ έγώ — έχουν δημιουργήσει μιά 
κατάσταση πολύ άντίξοη γιά τόν άναλυτή. Ή έξάλειψη αύτής 
τής δυσκολίας γίνεται προϋπόθεση τής άνάλυσης κι εύκολα θά 
μποροΰσε νά πραγματοποιηθεί, άν δέν περιπλεκόταν άπ' αύτό 
τό χαρακτηριστικό — πραγματικό χαρακτήρα τοϋ άσθενή — 
πού άποτελεΐ καί τό ίδιο μέρος τής νεύρωσης κι Εχει άναπτυχθεΐ 
πάνω σέ μιά νευρωσική βάση. Αύτό είναι γνωστό σάν «ναρκισ-
σιστικό φράγμα». Ούσιαστικά, δυό είναι οί δρόμοι πού όδηγοΰν 
σέ τέτοιες δυσκολίες κι Ιδιαίτερα στή δυσκολία πού συνίσταται 
στήν μή τήρηση τοΰ βασικοΰ κανόνα. Ό πρώτος δρόμος, αύτός 
πού καί συνήθως μοΰ φαίνεται δτι άκολουθιέται, είναι ή 
προετοιμασία τοΰ άσθενή γιά τήν άνάλυση μέ όδηγίες, διαβε-
βαιώσεις καί καθησύχαση, πρόσκληση, παρακίνηση, πειθώ καί 
τά δμοια. Σ' αύτή τήν περίπτωση, διαμορφώνοντας Ενα είδος 
θετικής μεταβίβασης, ό άναλυτής Επιδιώκει νά πείσει τόν 
άσθενή γιά τήν άναγκαιότητα νά 'ναι άνοιχτός καί είλικρινής 
κατά τήν άνάλυση. Αύτό σέ γενικές γραμμές άντιστοιχεΐ στήν 
τεχνική πού ύποδείχνει ό Νούνμπεργκ. "Ομως, μιά πλούσια 
Εμπειρία μας Εχει διδάξει δτι αύτή ή παιδαγωγική ή Ενεργητική 
πρόσβαση είναι Εξαιρετικά άβέβαιη, Εξαρτάται άπό άνεξέλεγ-
κτες συντυχίες καί τής λείπει ή στέρεη βάση τής άναλυτικής 
σαφήνειας. Ό άναλυτής βρίσκεται συνέχεια στό Ελεος τών 
ταλαντεύσεων τής μεταβίβασης καί βαδίζει σ' άβέβαιο Εδαφος 
κατά τήν προσπάθειά του νά κάνει τόν άσθενή Ικανό γι' 
άνάλυση. 

Ή δεύτερη μέθοδος είναι πιό περίπλοκη κι δχι πάντοτε 
έφικτή σέ δλους τούς άσθενεΐς. Είναι πολύ πιό σίγουρη σάν 
πρόσβαση. 'Εδώ γίνεται προσπάθεια ν' άντικατασταθοϋν οί 
όδηγίες καί ύποδείξεις μέ άναλυτικές έρμηνεϊες. Δέ θέλει ρώτημα 
δτι αύτό δέν είναι πάντοτε έφικτό, δμως παραμένει δ (δανικός 
στόχος στόν όποιο τείνει ή άνάλυση. 'Αντί νά ύποκινεΐ τόν 
άσθενή νά μπει στήν άνάλυση μέ τήν πειθώ, τήν ύποβολή, μέ 
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χειρισμούς τής μεταβίβασης, κλπ., ό άναλυτής υίοθετεΐ μιά πιό 
παθητική στάση καί προσπαθεί ν" άντιληφθεΐ τή συγκαιρινή 
σημασία τής συμπεριφοράς τοΰ άσθενή — τό γιατί άμφιβάλλει, 
φτάνει μέ καθυστέρηση, μιλά πομπώδικα ή μπερδεμένα, Εκφρά-
ζει μόνο μιά στίς τρεις Ιδέες, Επικρίνει τόν άναλυτή, ή 
έμφανίζει βαθύτερο ύλικό, πολλές φορές σ' άσυνήθιστες ποσό-
τητες. NT άλλα λόγια, ό άναλυτής μπορεί νά κάνει Ενα άπό τά 
δύο: 1) Ή προσπάθεια νά πείσει Εναν ναρκισσιστικό άσθενή, 
πού χρησιμοποιεί μεγαλόστομη τεχνική όρολογία, δτι ή συμπε-
ριφορά του είναι ζημιογόνα γιά τήν άνάλυση κι δτι καλύτερα 
θά *ταν νά παρατήσει τήν ψυχαναλυτική όρολογία καί νά βγει 
άπό τό καβούκι του· 2) Ή νά μήν προβεί σέ κανενός είδους 
πειθώ καί νά περιμένει μέχρι πού νά καταλάβει γιατί ό άσθενής 
συμπεριφέρεται μ* αύτό τόν τρόπο. Μπορεί, π.χ., νά φανεί δτι ή 
έπιδεικτική συμπεριφορά τοϋ άσθενή είναι μιά προσπάθεια 
συγκάλυψης Ενός αίσθήματος κατωτερότητας άπέναντι στόν 
άναλυτή. Σ' αύτή τήν περίπτωση, ό άναλυτής θά προσπαθήσει 
νά τόν έπηρεάσει μέ τή συνεπή Ερμηνεία τής σημασίας τών 
πράξεών του. Σ' άντιδιαστολή μέ τήν πρώτη, αύτή ή δεύτερη 
πρόσβαση είναι τελείως συμβατή μέ τίς άρχές τής άνάλυσης. 

Άπ ' αύτή τήν προσπάθεια χρησιμοποίησης καθαρά άναλυτι-
κών έρμηνειών, δπου αύτό ήταν δυνατό, άντί γιά όδηγίες ή 
άλλα ένεργητικά μέτρα, πού άποτελοϋν άναγκαία συνέπεια τών 
χαρακτηριστικών τοΰ άσθενή, προέκυψε μιά μέθοδος άνάλυσης 
τοΰ χαρακτήρα κατά τρόπο άπρόβλεπτο κι άπροσδόκητο. 

Όρισμένες κλινικές θεωρήσεις μάς όδήγησαν νά χαρακτηρί-
σουμε σά « χαρακτηραντιστάσεις» μιά είδική όμάδα άντιστάσε-
ων πού συναντάμε κατά τή θεραπεία τών άσθενών μας. Αύτές 
άντλοΰν τόν είδικό τους χαρακτήρα δχι άπό τό περιεχόμενό τους, 
άλλά άπό τούς Ιδιόμορφους Ιδιοτροπίαμούς τοΰ άναλυόμενου προ-
σώπου. Ό ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας άναπτύσσει Αντιστά-
σεις, πού ή μορφή τους είναι είδοποιά διαφορετική άπ' αύτές 
τοΰ ύστερικοΰ χαρακτήρα — πού κι αύτοΰ οί άντιστάσεις 
διαφέρουν μέ τή σειρά τους άπ' αύτές τοΰ γενετήσιου, ναρκισ-
σιστικού, παρορμητικού ή νευρασθενικοΰ χαρακτήρα. Ή μορφή 
τών άντιδράσεων τοΰ έγώ, πού διαφέρει άπό χαρακτήρα σέ 
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χαρακτήρα, άκόμη κι έκεϊ δπου τό περιεχόμενο τών έμπειριών 
είναι τό ίδιο, μπορεί ν' άναχθεϊ στίς παιδικές έμπειρίες μέ τόν Ίδιο 
τρόπο, δπως καί τό περιεχόμενο τών συμπτωμάτων καί τών 
φαντασιώσεων. 

β) Άπό ποΰ προέρχονται ο! χαρακτηραντιστάσεις; 

Πρίν λίγο καιρό, ό Γκλόβερ Εκανε μιά προσπάθεια νά 
διαχωρίσει τίς χαρακτηρονευρώσεις άπό τίς συμπτωματικές 
νευρώσεις. Κι ό 'Αλεξάντερ έπίσης κινήθηκε στή βάση αύτής 
τής διάκρισης. Τήν Ιδια διάκριση τήν υΙοθέτησα άρχικά κι έγώ 
— δπως φάνηκε, δμως, κατά τήν προσεκτικότερη σύγκριση τών 
περιπτώσεων, αύτή ή διάκριση έχει νόημα μόνο στό μέτρο πού 
ξεχωρίζει νευρώσεις μέ περιγραμμένα συμπτώματα («συμπτωμα-
τικές νευρώσεις») άπό τίς νευρώσεις χωρίς συμπτώματα («χαρα-
κτηρονευρώσεις»). Στίς πρώτες, δπως είναι αύτονόητο, τά 
συμπτώματα είναι πιό έκδηλα' στίς δεύτερες, αύτό πού ξεχωρί-
ζει είναι τά γνωρίσματα τοΰ χαρακτήρα. "Υπάρχουν, δμως, 
άραγε συμπτώματα πού νά μήν έχουν μιά νευρωσική άντιδρα-
στική βάση — πού, μ' άλλα λόγια, νά μήν είναι ριζωμένα σ' Ενα 
νευρωσικό χαρακτήρα; Ή μόνη διαφορά άνάμεσα στίς χαρα-
κτηρονευρώσεις καί τίς συμπτωματικές νευρώσεις είναι δτι, 
στίς δεύτερες, ό νευρωσικός χαρακτήρας παράγει καί συμπτώ-
ματα — Εχει, σάν νά λέμε, συγκεντρωθεί σ' αύτά. Τό γεγονός 
δτι ό νευρωσικός χαρακτήρας σ' όρισμένες στιγμές παροξύνε-
ται κι έκδηλώνει περιγραμμένα, σαφή συμπτώματα, ένώ σ' 
άλλες στιγμές βρίσκει άλλους δρόμους έκφόρτισης τής λιμπιν-
τικής λίμνασης, αύτό άπαιτεί περισσότερο λεπτομερειακή διε-
ρεύνηση (βλέπε Μέρος II). "Αν, δμως, άναγνωρίσουμε δτι ή 
συμπτωματική νεύρωση είναι πάντοτε ριζωμένη σ' Ενα νευρωσι-
κό χαρακτήρα, τότε είναι σαφές δτι, σέ κάθε άνάλυση, βρισκό-
μαστε άντιμέτωποι μέ άντιστάσεις πού άποτελοΰν Εκδηλώσεις 
Ενός νευρωσικοΰ χαρακτήρα. Ή κάθε άτομική άνάλυση θά 
διαφέρει μόνο σέ σχέση μέ τή σημασία πού άποδίδεται στήν 
άνάλυση τοΰ χαρακτήρα σέ κάθε είδική περίπτωση. 'Οπωσδή-
ποτε, δμως, μιά άναδρομική θεώρηση τών άναλυτικών έμπειρι-
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ών μας προειδοποιεί ένάντια στήν ύποτίμηση τής σημασίας 
αύτής σέ κάθε χωριστή περίπτωση. 

Άπό τήν άποψη τής χαρακτηρανάλυσης, ή διάκριση άνάμε-
σα σέ νευρώσεις χρόνιες, πού ύπάρχουν δηλαδή άπό τήν 
παιδική ήλικία καί σέ νευρώσεις όξείες, πού Εμφανίστηκαν 
δηλαδή άργότερα, δέν Εχει καμιά άπολύτως σημασία — δέν Εχει 
καί μεγάλο βάρος τό άν τά συμπτώματα Εμφανίζονται στήν 
παιδική ήλικία ή άργότερα. Αύτό πού Εχει σημασία είναι δτι δ 
νευρωσικός χαρακτήρας, δηλαδή, ή άντιδραστική βάση τής 
συμπτωματικής νεύρωσης, διαμορφώνεται, τουλάχιστον σΕ σχέ-
ση μέ τά κύρια χαρακτηριστικά του, μέχρι τόν καιρό πού τό 
οίδιπόδειο στάδιο παροξύνεται. 'Υπάρχει πλατιά κλινική πείρα 
πού δείχνει δτι τό δριο, πού χαράζει ό άσθενής άνάμεσα στήν 
ύγεία καί τό ξέσπασμα τής άρρώστιας, πάντοτε σβήνει κατά τήν 
άνάλυση. 

Μιά καί ό σχηματισμός συμπτωμάτων δέν είναι Επαρκής σάν 
περιγραφικό χαρακτηριστικό, πρέπει ν' άναζητήσουμε άλλα. 
Δυό πού Ερχονται άμέσως στό νού είναι ή Επίγνωση τοΰ νοσηροΰ 
τής κατάστασης καί οί Εκλογικεύσεις. 

Ή Ελλειψη Επίγνωσης τοΰ νοσηροΰ τής κατάστασης δέν είναι, 
φυσικά, όλότελα άξιόπιστη, άλλά είναι όπωσδήποτε μιά ούσια-
στική Ενδειξη χαρακτηρονεύρωσης. Τό νευρωσικό σύμπτωμα 
γίνεται άντιληπτό σάν κάτι ξένο καί γεννά Ενα αίσθημα 
άρρώστιας. 'Από τήν άλλη, τό νευρωσικό γνώρισμα τοϋ χαρα-
κτήρα, π.χ., ή ύπερβολική αίσθηση τής τάξης στόν ψυχαναγκα-
στικό χαρακτήρα, ή ή άγχώδης άτολμία καί διστακτικότητα τοϋ 
ύστερικοϋ χαρακτήρα, είναι δργανικά Ενσωματωμένες στήν 
προσωπικότητα. Μπορεί κάποιος νά παραπονιέται Επειδή είναι 
διστακτικός, άλλά δέν νιώθει άρρωστος γι' αύτό τό λόγο. Πρίν 
ή χαρακτηρολογική δειλία γίνει παθολογικό κοκκίνισμα, πρίν 
ή ψυχαναγκαστική-νευρωσική αίσθηση τής τάξης γίνει ψυχα-
ναγκαστική τελετουργία — πρίν, μ' άλλα λόγια, τόν συμπτωμα-
τικό παροξυσμό τοϋ νευρωσικοϋ χαρακτήρα, κανείς δέν νιώθει 
δτι είναι άρρακττος. 

Φυσικά, ύπάρχουν συμπτώματα, γιά τά δποΐα δέν ύπάρχει 
καμιά ή ύπάρχει άνεπαρκής Επίγνωση. Αύτά θεωρούνται άπ* 
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τούς άσθενεΐς σάν κακές συνήθειες ή σάν κάτι πού πρέπει νά τό 
άποδεχτεΐ κανείς (π.χ., χρόνια δυσκοιλιότητα, ήπια πρώιμη 
έκσπερμάτωση). 'Υπάρχουν πάλι όρισμένα γνωρίσματα τοϋ 
χαρακτήρα, πού γίνονται κάποτε αίσθητά σάν παθολογικά — 
π.χ., οί παράλογες, βίαιες έκρήξεις θυμοϋ, ή έντονη παραμέλη-
ση, ή τάση νά ψεύδεσαι, νά πίνεις, κλπ. Γενικά, ώστόσο, ή 
ύπαρξη έναισθησίας. είναι ένδειξη νευρωσικοϋ συμπτώματος, 
ένώ ή άνυπαρξία της ύποδείχνει νευρωσικό γνώρισμα τοΰ 
χαρακτήρα. 

Μέ πρακτικούς δρους, ή δεύτερη σημαντική διαφορά συνί-
σταται στό δτι τά συμπτώματα ποτέ δέν έμφανίζουν τόσο 
πλήρεις καί πιστευτές έκλογικεύσεις, δσο τά νευρωσικά γνωρί-
σματα τοΰ χαρακτήρα. Μήτε ό ύστερικός έμετός ή άβασία, μήτε 
τό ψυχαναγκαστικό μέτρημα, μήτε ή ψυχαναγκαστική σκέψη 
μποροΰν νά έκλογικευθοϋν. Δέν ύπάρχει καμιά άμφισβήτηση 
γιά τόν παράλογο χαρακτήρα ένός συμπτώματος, ένώ τό νευρω-
σικό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα έχει μιά άρκετά όρθολογική 
γκάμα κινήτρων, ώστε νά μή φαίνεται παθολογικό ή παράλογο. 

Παραπέρα, ύπάρχει μιά δικαιολόγηση τών νευρωσικών γνω-
ρισμάτων τοΰ χαρακτήρα, πού αύτόματα άπορρίπτεται σάν 
παράλογη δταν έφαρμόζεται στά συμπτώματα. Άκοΰμε συχνά 
νά λέγεται: «'Απλούστατα, έτσι είμαι φτιαγμένος». 'Εδώ έξυπο-
νοεϊται δτι τό άναφερόμενο πρόσωπο γεννήθηκε έτσι — άπλού-
στατα, δέν μπορεί νά συμπεριφερθεί διαφορετικά, αύτός είναι ό 
χαρακτήρας του. Αύτό, βέβαια, είναι άσύμβατο μέ τά πράγματα, 
γιατί ή άνάλυση κατά τήν άνάπτυξή της, δείχνει δτι Ô χαρακτή-
ρας όδηγήθηκε νά γίνει αύτός πού είναι κι δχι κάτι άλλο γιά 
πολύ Ιδιαίτερους λόγους. Ούσιαστικά, λοιπόν, έπιδέχεται κι 
αύτός άνάλυση καί μεταβολή, δπως άκριβώς καί τό σύμπτωμα. 

Σ* όρισμένες περιπτώσεις, τά συμπτώματα Εχουν τόσο βαθιά 
ριζώσει στήν προσωπικότητα, πού μοιάζουν νά "ναι γνωρίσμα-
τα τοΰ χαρακτήρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τό ψυχαναγκα-
στικό μέτρημα, πού Εχει τελείως ένσωματωθεΐ στό πλαίσιο τής 
άνάγκης νά 'σαι ταχτικός, ή ή ψυχαναγκαστική μεθοδικότητα, 
πού ύλοποιεΐται στίς άκαμπτες ύποδιαιρέσεις τής κάθε μέρας. 
Αύτό Ισχύει Ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τήν ψυχαναγκαστική 
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έργασία. Τέτοιοι τρόποι συμπεριφοράς θεωροΟνται ένδεικτικοί 
περισσότερο έκκεντρικότητας ή ύπερβολής παρά παθολογίας. 
Βλέπουμε, λοιπόν, δτι ή έννοια τής άσθένειας είναι έξαιρετικά 
εύλύγιστη, δτι ύπάρχουν πολλές άποχρώσεις, πού κυμαίνονται 
άπό τό σύμπτωμα, σάν μεμονωμένο ξένο σώμα, περνούν άπό τό 
νευρωσικό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα καί τήν «κακιά συνήθεια», 
μέχρι τήν όρθολογικά ύγιή συμπεριφορά. "Ομως, έξαιτίας τοΰ 
δτι αύτές οί άποχρώσεις δέν μας βοηθοΰν καί πολύ, ή διάκριση 
άνάμεσα στό σύμπτωμα καί τό νευρωσικό γνώρισμα τοΰ χαρα-
κτήρα έπιβάλλεται, Εστω καί μόνο σέ σχέση μέ τίς έκλογικεύ-
σεις κι αύτό άνεξάρτητα άπό τόν τεχνητό χαρακτήρα δλων τών 
ταξινομήσεων. 

Μ" αύτή τήν έπιφύλαξη, συναντάμε καί μιά άλλη διαφοροποί-
ηση, σέ σχέση μέ τή δομή τοΰ συμπτώματος καί τοΰ γνωρίσμα-
τος τοΰ χαρακτήρα. Στή διαδικασία τής άνάλυσης γίνεται 
φανερό δτι, άπ' τή σκοπιά τής σημασίας του καί τής προέλευ-
σής του, τό σύμπτωμα Εχει πολύ άπλή δομή συγκριτικά μέ τή 
δομή τοΰ γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα. "Ισχύει βέβαια άρκετά 
τό δτι καί τό σύμπτωμα είναι άπροσδιόριστο — δσο, δμως, 
διεισδύουμε βαθύτερα στίς αίτιες του, τόσο πιό πολύ άπομακρυ-
νόμαστε άπ' τίς συγκαιρινές διαστάσεις τοΰ συμπτώματος καί 
τόσο σαφέστερα άντιλαμβανόμαστε τή βάση του μέσα στόν 
χαρακτήρα. Έτσι, λοιπόν, θεωρητικά, ή άντιδραστική βάση 
στό χαρακτήρα μπορεί ν' Αποκαλυφθεί σέ κάθε σύμπτωμα. Τό 
σύμπτωμα καθορίζεται άμεσα άπό Εναν περιορισμένο άριθμό 
άσυνείδητων στάσεων. Ό ύστερικός έμετός, π.χ., βασίζεται σέ 
μιά άπωθημένη έπιθυμία στοματογεννητικής έπαφής (πεολειχί-
ας) ή σέ μιά στοματική έπιθυμία γιά Ενα παιδί. Καί τά δυό 
Εκφράζονται στόν χαρακτήρα — τό πρώτο σάν ένα είδος 
παιδιαρίσματος, τό δεύτερο σάν μητρική στάση. "Ομως, δ 
ύστερικός χαρακτήρας, πού καθορίζει τό ύστερικό σύμπτωμα, 
βασίζεται σέ πολλαπλά — καί σέ μεγάλο βαθμό άνταγωνιστικά 
— κίνητρα καί συνήθως έκφράζεται σάν μιά είδική στάση ή 
τρόπος ΰπαρξης. Δέν είναι τό ίδιο εύκολη ή άνάλυση μιδς 
στάσης δσο ή άνάλυση ένός συμπτώματος. Στό βάθος, δμως, 
τόσο τό ένα, δσο καί τό άλλο μπορούν ν" άναχθοΰν καί νά 
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γίνουν κατανοητά στή βάση ένορμήσεων κι έμπειριών. Ένώ τό 
σύμπτωμα άντιστοιχεΐ σέ μιά μόνο καθορισμένη έμπειρία ή σέ 
μιά περιγραμμένη, σαφή έπιθυμία, ό χαρακτήρας, δηλαδή, ό 
είδοποιός τρόπος ύπαρξης τοϋ άτόμου, Αντιπροσωπεύει μιά 
Εκφραση δλου τοϋ παρελθόντος τοϋ άτόμου. Έτσι, Ενα σύμπτω-
μα μπορεί νά Εμφανιστεί τελείως Εξαφνα, Ενώ ή άνάπτυξη τοϋ 
κάθε γνωρίσματος τοϋ χαρακτήρα άπαιτεΐ πολλά χρόνια. ΠρΕ-
πει άκόμη νά 'χουμε στό νοϋ μας δτι τό σύμπτωμα δέ θά 
μπορούσε νά έμφανιστεΐ Ετσι Εξαφνα, άν δέν ύπήρχε ήδη μιά 
νευρωσική Αντιδραστική βάση στόν χαρακτήρα. 

Κατά τήν άνάλυση, τά νευρωσικά γνωρίσματα τοϋ χαρακτήρα 
στό σύνολό τους άποδείχνεται δτι συγκροτοϋν Εναν συμπαγή 
μηχανισμό Λμυνας Ενάντια στίς θεραπευτικές μας προσπάθειες κι 
δταν διερευνούμε άναλυτικά αύτή τή «θωράκιση» τοϋ χαρακτή-
ρα διαπιστώνουμε δτι Εχει καί μιά ξεκάθαρη οίκονομική 
λειτουργία. Ή τέτοιου είδους «θωράκιση» χρησιμεύει, άπό τή 
μιά, σάν Αμυνα ένάντια σ' Εξωτερικά Ερεθίσματα, Ενώ άπό τήν 
Αλλη βρίσκουμε δτι άποτελεΐ Ενα μέσο κυριάρχησης τής 
λίμπιντο, πού διαρκώς πιέζει άπό τό id, Επειδή ή λιμπιντική καί 
σαδιστική Ενέργεια χρησιμοποιείται στους νευρωσικούς άπό 
άντίδραση σχηματισμούς, άναπληρώσεις, κλπ. Τό Αγχος βρί-
σκεται διαρκώς δεσμευμένο στίς διαδικασίες, πού βρίσκονται 
στό βάθος τοϋ σχηματισμού καί τής διατήρησης αύτής τής 
θωράκισης, μέ τόν ίδιο τρόπο πού, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή 
τοϋ Φρόυντ, τό άγχος δεσμεύεται στά ψυχαναγκαστικά συμπτώ-
ματα. θ ά πούμε Αργότερα πιό πολλά σχετικά μέ τήν οίκονομία 
τής διαμόρφωσης τοϋ χαρακτήρα. 

Μιά καί, μέ τήν οίκονομική του λειτουργία σάν Αμυντική 
θωράκιση, τό νευρωσικό γνώρισμα τοϋ χαρακτήρα Εχει διαμορ-
φώσει μιά κάποια, δν καί νευρωσική Ισορροπία, ή άνάλυση 
άποτελεΐ κίνδυνο γι" αύτή τήν Ισορροπία. Άπ ' αύτόν Εδώ 
Ακριβώς τόν ναρκισσιστικό μηχανισμό Αμυνας τοϋ Εγώ είναι 
πού προέρχονται οί άντιστάσεις, πού δίνουν στήν άνάλυση 
κάθε ξεχωριστής περίπτωσης τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 
Ά ν , ώστόσο, ό τρόπος συμπεριφοράς τοϋ άτόμου άντιπροσω-
πεύει τό άποτέλεσμα μιάς συνολικής άνάπτυξης, πού έπιδέχεται 
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άνάλυση κι έπίλυση, τότε πρέπει νά 'ναι έφικτή καί ή λογική 
έξαγωγή τής τεχνικής τής άνάλυσης τοΟ χαρακτήρα άπ' αύτή 
τή συμπεριφορά. 

γ) Γιά τήν τεχνική τής άνάλυσης τών χαρακτηραντιστάσεων 

Έκτός άπό τά όνειρα, τούς συνειρμούς, τίς παραδρομές καί 
τίς άλλες έκφράσεις τών άσθενών, ό τρόπος μέ τόν όποϊο 
έκθέτουν τά δνειρά τους, διαπράττουν παραδρομές, παράγουν 
συνειρμούς καί έκφράζονται, μέ λίγα λόγια, τά φερσίματά τους, 
άπαιτούν είδική προσοχή2. Ή προσήλωση στόν βασικό κανόνα 
είναι πράγμα σπάνιο καί άπαιτούνται πολλοί μήνες χαρακτηρα-
ναλυτικής έργασίας γιά νά έφοδιάσουμε τόν άσθενή μέ μιά 
σχετικά έπαρκή είλικρίνεια. Ό τρόπος μέ τόν όποιο ό άσθενής 
μιλά, κοιτά καί χαιρετά τόν άναλυτή, ξαπλώνει στό ντιβάνι, οί 
διακυμάνσεις τής φωνής, ό βαθμός συμβατικής εύγένειας πού 
διατηρείται, κλπ., είναι πολύτιμα σημάδια γιά τήν έκτίμηση 
τών κρυφών άντιστάσεων, μέ τίς όποιες ό άσβενής άντιπαρατί-
θεται στό βασικό κανόνα. Κι άπ' τή στιγμή πού αύτά έχουν 
κατανοηθεί, μπορούν νά Εξαλειφθούν μέ τή βοήθεια τής έρμη-
νείας. Αύτό πού πρέπει νά Ερμηνευθεί δέν είναι μόνο τό τί λέει ό 
άσθενής, άλλά καί τό πώς τό λέει. Οί άναλυτές συχνά άκούγον-
ται νά παραπονιούνται δτι ή άνάλυση δέν προοδεύει, δτι δ 
άσθενής δέν παράγει «ύλικό». Αύτό πού συνήθως σημαίνει τό 
«ύλικό» είναι τό περιεχόμενο τών συνειρμών καί τών λεγομένων 
τού άσθενή. Όμως, ή φύση τής σιωπής ή τών στείρων 
έπαναλήψεων τού άσθενή είναι έξίσου ύλικό πού πρέπει νά 
χρησιμοποιηθεί όλόπλευρα. Σπάνια ύπάρχει κατάσταση, δπου ό 
άσθενής δέν παράγει διόλου ύλικό καί πρέπει νά Επικρίνουμε 
τούς Εαυτούς μας καί μόνο Αν δέν μπορούμε νά χρησιμοποιή-

2. 'Υποσημείωση τοΟ 1945: Ή μορφή Εκφρασης είναι πολύ σπουδαιότερη άπό τό 
Ιδείκό πιρκχόμινο. Σήμερα χρησιμοποιοΟμε μόνο τήν μορφή Εκφρασης γιά νά 
φτάσουμε στίς Λχοψασιστικά σημαντικές έμπειρίες τής παιδικής ήλικίας. Ή 
μορφή έκφρασης κι δχι τό Ιδείκό περιεχόμενο είναι αύτό πού μΟς όδηγεί στίς 
βιολογικές άντιδράσεις, πού βρίσκονται στή βάση τών ψυχικών Εκδηλώσεων. 
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σουμε τά φερσίματα τοΰ άσθενή σάν ύλικό. 
Δέν είναι, φυσικά, καινούργια ή άποψη δτι ή συμπεριφορά κι 

ή μορφή τών λεγομένων Εχουν άναλυτική σπουδαιότητα. Αύτό, 
δμως, πού μάς άπασχολεΐ έδώ είναι τό δτι μάς προσφέρουν 
πρόσβαση στήν άνάλυση τοΰ χαρακτήρα μέ τρόπο τελείως 
καθορισμένο καί σχετικά όλοκληρωμένο. Οί άρνητικές Εμπειρί-
ες άπ' τήν άνάλυση όρισμένων νευρωσικών χαρακτήρων μας 
δίδαξαν δτι, στήν άρχή τέτοιων περιπτώσεων, ή μορφή τών 
έκφράσεων Εχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα άπό τό περιεχόμενο. 
Αύτό πού ύπανισσόμαστε Εδώ είναι οί συγκαλυμμένες άντιστά-
σεις πού παράγουν οί συγκινησιακά παραλυμένοι, οί «καλοί» 
άντρες καί γυναίκες, οί ύπερβολικά εύγενικοί κοΓί άψογοι 
άσθενεΐς· οί άσθενεΐς έπίσης πού πάντοτε Εμφανίζουν Ενδείξεις 
μιάς παραπλανητικής θετικής μεταβίβασης ή, τό Ιδιο πάλι, 
αύτοί πού ύψώνουν μιά παθιασμένη καί μονότονη κραυγή γι' 
άγάπη· αύτοί πού άντιλαμβάνονται τήν άνάλυση σάν Ενα είδος 
παιγνίου· οί αΙώνια «θωρακισμένοι», πού γελοΰν κάτω άπό τά 
μουστάκια τους γιά δλους καί γιά δλα. Ό κατάλογδς θά 
μπορούσε νά Επεκταθεί Επ' άπειρον. Έτσι, λοιπόν, δέ χρειάζον-
ται αύταπάτες γιά τήν Επίπονη Εργασία, πού άπαιτοΰν τ' 
άμέτρητα Ιδιόμορφα προβλήματα τής τεχνικής. 

Γιά νά διαφανεί μέ σαφήνεια τό ούσιώδες τής χαρακτηρανά-
λυσης, σ' άντιπαραβολή μέ τήν άνάλυση τών συμπτωμάτων, καί 
γιά νά δώσουμε μιά καλύτερη ίδέα γιά τή θέση μας γενικά, θά 
έξετάσουμε δύο ζεύγη περιπτώσεων. Τό πρώτο ζεΰγος άποτελεϊ-
ται άπό δυό άντρες, πού ήταν σέ θεραπεία γιά πρώιμη Εκσπερ-
μάτωση: ό Ενας είναι παθητικός-θηλυκός χαρακτήρας, ό άλλος 
φαλλικός-Επιθετικός χαρακτήρας. Δυό γυναίκες, πού ύπΕφεραν 
άπό διαταραχή στή διατροφή τους, άποτελοΰν τό δεύτερο 
ζεΰγος: ή μιά είναι χαρακτήρας ψυχαναγκαστικός, ή άλλη 
ύστερική. 

"Ας κάνουμε τώρα τήν παραδοχή δτι ή πρώιμη Εκσπερμάτω-
ση τών δύο άντρών Εχει τήν Ιδια άσυνείδητη σημασία: φόβο τοΰ 
(πατρικού) φαλλού, πού θεωρείται δτι βρίσκεται στόν κόλπο 
τής γυναίκας. Στή βάση τοΰ άγχους εύνουχισμοΰ, πού βρίσκεται 
στή ρίζα τοΰ συμπτώματος, κι οί δυό άσθενεΐς διαμορφώνουν 
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μιάν άρνητική πατρική μεταβίβαση κατά τήν άνάλυση. Μισούν 
τόν άναλυτή (πατέρα), γιατί σ' αύτόν άντιλαμβάνονται τόν 
έχθρό πού περιορίζει τήν ήδονή τους κι ό καθένας τους Εχει τήν 
άσυνείδητη έπιθυμία νά τόν έχει δικό του. Ένώ ό φαλλικός-σα-
διστικός χαρακτήρας θ' άποκρούει τόν κίνδυνο τοΰ εύνουχι-
σμοΰ μέ βρισιές, δυσφήμηση κι άπειλές, ό παθητικός-θηλυκός 
χαρακτήρας θά γίνει όλο καί περισσότερο εΰπιστος, δλο καί 
περισσότερο παθητικά άφοσιωμένος, δλο καί περισσότερο 
βολικός. Καί στούς δυό χαρακτήρες έχει γίνει άντίσταση: ό 
πρώτος άποκρούει τόν κίνδυνο έπιθετικά — δ δεύτερος τόν 
άποφεύγει καταπατώντας τίς προδιαγραφές του, μέ τήν έξαπάτη-
ση καί μέ τήν άφοσίωση. 

Φυσικά, ή χαρακτηραντίσταση τοΰ παθητικοΰ-θηλυκοΰ τύπου 
είναι πιό έπικίνδυνη, γιατί ένεργεΐ μέ δόλια μέσα. Παράγει 
ύλικό άφθονο, άνακαλεΐ παιδικές έμπειρίες, φαίνεται νά προ-
σαρμόζεται τέλεια — δμως, κατά βάθος, κρύβει Ενα μυστικό 
πείσμα καί μίσος. Ό σ ο καιρό τό κάνει αύτό, θά τοΰ λείπει τό 
κουράγιο νά δείξει τήν άληθινή του φύση. "Αν ό άναλυτής δέν 
προσέξει τό φέρσιμό του κι έμπλακεϊ στό τί παράγει ό άσθενής 
καί μόνο, τότε, δπως μάς λέει ή πείρα, καμιά άναλυτική 
προσπάθεια ή διασαφήνιση δέν θ* άλλάξει τήν κατάστασή του. 
Μπορεί μάλιστα ό άσθενής νά φτάσει μέχρι τή μνημονική 
άνάκληση τοΰ μίσους του γιά τόν πατέρα του, άλλά δέν θά τό 
βιώσει άν ή σημασία τής παραπλανητικής συμπεριφοράς του 
δέν τοΰ ύποδειχτεΐ μέ συνέπεια στή μεταβίβαση, πρίν ν' άρχίσει 
όποιαδήποτε βαθύτερη έρμηνεία τοΰ μίσους γιά τόν πατέρα. 

Στήν περίπτωση τοΰ δεύτερου ζεύγους, άς κάνουμε τήν 
παραδοχή δτι άναπτύσσεται μιά έντονη θετική μεταβίβαση. Καί 
στίς δυό γυναίκες, τό κύριο περιεχόμενο αύτής τής θετικής 
μεταβίβασης είναι τό ίδιο δπως καί στό σύμπτωμα, δηλαδή, μιά 
στοματική φαντασίωση πεολειχίας. Όμως, ή μεταβιβασιακή 
άντίσταση, πού προκύπτει άπ* αύτή τή θετική μεταβίβαση, θά 
είναι όλότελα διαφορετική στή μορφή της. Ή γυναίκα πού 
πάσχει άπό ύστερία, π.χ., θά έμφανίζει μιάν άνήσυχη σιωπή καί 
θά συμπεριφέρεται φοβισμένα — ή γυναίκα, πού πάσχει άπό 
ψυχαναγκαστική νεύρωση, θά έμφανίζει μιά πεισματάρικη σιωπή 
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ή θά συμπεριφέρεται μέ τρόπο ψυχρό κι ΰπεροπτικό άπέναντι 
στόν άναλυτή. Ή μεταβιβασιακή άντίσταση κινητοποιεί διάφο-
ρα μέσα γιά ν' Αναχαιτίσει τή θετική μεταβίβαση: τή μιά φορά 
έπιθετικότητα — τήν άλλη άγχος. Θά λέγαμε δτι καί στίς δυό 
περιπτώσεις τό id έκδηλώνει τήν Ιδια έπιθυμία πού τό έγώ τήν 
άποκρούει μέ διαφορετικό τρόπο. Κι ή μορφή αύτής τής άμυνας 
θά παραμένει ίδια καί στίς δύο άσθενεΐς: ή γυναίκα, πού πάσχει 
άπό ύστερία, θ' άμύνεται πάντοτε μέ τρόπο πού νά έκφράζει 
άγχος, ένώ ή γυναίκα, πού ύποφέρει άπό ψυχαναγκαστική 
νεύρωση, θ' άμύνεται πάντοτε έπιθετικά, άνεξάρτητα άπ' τό τί 
είδους άσυνείδητο περιεχόμενο είναι Ετοιμο ν' Αναδυθεί. ΝΓ 
Αλλα λόγια, ή χαφακτηραντίσταση παραμένει πάντοτε Ίδια στόν Ιδιο 
άσθενή κι Εξαφανίζεται μόνο δταν ή νεύρωση Εχει Εκριζίοθεΐ. 

Ή θωράκιση τοϋ χαρακτήρα είναι ή μορφοποιημένη Εκφρα-
ση τής ναρκισσιστικής άμυνας, πού Εχει χρόνια συνυφανθεί μέ 
τήν ψυχική δομή. Πέρα άπό τίς γνωστές άντιστάσεις, πού 
κινητοποιούνται ένάντια σέ κάθε νέο κομμάτι άσυνείδητου 
ύλικοΰ, ύπάρχει καί μιά διαρκής άντίσταση, πού Εχει τίς ρίζες 
της στό άσυνείδητο κι άντιστοιχεΐ δχι στό περιεχόμενο, άλλά 
στή μορφή. Εξαιτίας τής προέλευσής της άπ' τό χαρακτήρα, 
όνομάζουμε αύτή τή μόνιμη άντίσταση «χαρακτηραντίσταση». 

Στή βάση τών δσων είπαμε, άς συνοψίσουμε τΑ σημαντικότε-
ρα χαρακτηριστικά τής χαρακτηραντίστασης. 

Ή χαρακτηραντίσταση έκφράζεται δχι σάν περιεχόμενο 
άλλά σάν μορφή, μέ τόν τυπικό τρόπο συμπεριφοράς τοΰ 
άτόμου, μέ τόν τρόπο τής δμιλίας, βαδίσματος, χειρονομίας — 
καθώς καί μέ τίς χαρακτηριστικές συνήθειες τοΰ άτόμου (τό 
πώς χαμογελά κανείς ή τό πώς είρωνεύεται, τό άν μιλά μέ 
συνοχή ή δίχως συνοχή, τό πώς είναι κανείς εύγενικός καί τό 
πώς λογοκρίνει, διαστρεβλώνει, συμπυκνώνει, κλπ. 

Ή χαρακτηραντίσταση παραμένει ίδια στόν Ιδιο Ασθενή, 
ΑνεξΑρτητα Από τό περιεχόμενο. Διαφορετικοί χαρακτήρες 
παράγουν τό ίδιο ύλικό μέ διαφορετικό τρόπο. Ή θετική 
πατρική μεταβίβαση μιάς γυναίκας, πού πάσχει άπό ύστερία, 
έκφράζεται κι άναχαιτίζεται μέ τρόπο διαφορετικό άπ' τόν 
τρόπο μιάς γυναίκας, πού πάσχει άπό ψυχαναγκαστική νεύρω-
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ση. Τό άγχος είναι ό άμυντικός μηχανισμός τής πρώτης — ή 
Επιθετικότητα, στή δεύτερη. 

Ή χαρακτηραντίσταση, πού Εκδηλώνεται σάν μορφή, είναι 
τό ίδιο Επιδεκτική Επίλυσης, σέ σχέση μέ τό περιεχόμενό της κι 
άναγωγής της σέ παιδικές Εμπειρίες κι Ενστικτικές άπαιτήσεις, 
όπως καί τό νευρωσικό σύμπτωμα3. 

Μέσα σέ όρισμένες συνθήκες, ό χαρακτήρας τοΰ άσθενή 
γίνεται άντίσταση. Στήν καθημερινή ζωή, μ" άλλα λόγια, ό 
χαρακτήρας παίζει ρόλο παρόμοιο μ' αύτόν, πού παίζει σάν 
άντίσταση στή θεραπεία: ρόλο ψυχικοΰ άμυντικοΰ μηχανισμού. 
Άπό δώ πηγάζει ή άντίληψή μας γιά τή «χαρακτηραντίσταση» 
τοΰ Εγώ Ενάντια στόν Εξωτερικό κόσμο καί τό id. 

"Αν άναζητήσουμε τή διαμόρφωση τοΰ χαρακτήρα στήν 
πρώιμη παιδική ήλικία, βρίσκουμε δτι τότε ή θωράκιση τοϋ 
χαρακτήρα προΕκυψε άπ* τούς Ιδιους λόγους καί γιά τούς Ιδιους 
σκοπούς, τούς όποίους Εξυπηρετεί ή χαρακτηραντίσταση στήν 
τωρινή άναλυτική κατάσταση. Ή σάν άντίσταση προβολή τοΰ 
χαρακτήρα στή διάρκεια τής άνάλυσης άντανακλά τήν παιδική 
του γΕνεση. Κι αύτΕς οί καταστάσεις, πού φαινομενικά Εμφανί-
ζονται τυχαία, άλλά στήν πραγματικότητα προκύπτουν άπ' τή 
χαρακτηρολογική άντίσταση στήν άνάλυση, είναι άκριβή άντί-
γραφα Εκείνων τών παιδικών καταστάσεων, πού προκάλεσαν τή 
διαμόρφωση τοΰχαρακτήρα. "Ετσι,λοιπόν,στάπλαίσιατήςχαρα-
κτηραντίστασης, ή λειτουργία τής άμυνας συνδυάζεται μέ τήν 
προβολή παιδικών σχέσεων στόν Εξωτερικό κόσμο. 

Άπό οίκονομική άποψη, δ χαρακτήρας στήν καθημερινή ζωή 
κι ή χαρακτηραντίσταση στήν άνάλυση χρησιμεύουν <?άν μέσο 
άποφυγής αύτοΰ πού είναι δυσάρεστο (Unlust), σάν μέσο 
Εγκαθίδρυσης καί διατήρησης μιάς ψυχικής (Εστω καί νευρωσι-
κής) Ισορροπίας καί, τέλος, σάν μέσο κατανάλωσης άπωθημέ-
νων ποσοτήτων ένστικτικής ΕνΕργειας καί/ή ποσοτήτων, πού 
Εχουν ξεφύγει άπό τήν άπώθηση. Ή δέσμευση τοΰ Ελεύθερου 
άγχους* ή — πού είναι Ισοδύναμο — ή άπορρόφηση τής 

3. Στό φώς αύτής τής κλινικής έμχειρίας, τό στοιχείο τής μορφής ένσωματώβηκε στή 
σφαίρα τής ψυχανάλυσης, πού μέχρι τώρα έστιαζόταν κύρια στό περιεχόμενο. 
• Free-floating anxiety: συνεχές, διάχυτο Αγχος, πού δέν συνδέεται μέ τήν έμφα-
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συμπιεσμένης ψυχικής ένέργειας είναι μιά άπό τ(ς θεμελιακές 
λειτουργίες τοϋ χαρακτήρα. "Οπως άκριβώς τό Ιστορικό, δηλα-
δή, τό παιδικό στοιχείο ένσωματώνεται καί συνεχίζει νά 
ΰπάρχει καί νά ένεργεΐ μέσα στό νευρωσικό σύμπτωμα, τό Ίδιο 
ύπάρχει κι ένεργεΐ κι είναι ένσωματωμένο μέσα στό χαρακτήρα. 
Αύτό έξηγεΐ τό γιατί ή συνεπής άποδυνάμωση τής χαρακτηραν-
τίστασης έξασφαλίζει μιά σίγουρη κι άμεση πρόσβαση στήν 
κεντρική παιδική σύγκρουση. 

Πώς έπηρεάζουν αύτά τά γεγονότα τήν άναλυτική τεχνική 
τής χαρακτηρανάλυσης; 'Υπάρχει κάποια ούσιώδης διαφορά 
άνάμεσα στήν άνάλυση τοϋ χαρακτήρα καί στή συνηθισμένη 
άνάλυση τών άντιστάσεων; 

'Υπάρχουν διαφορές, πού σχετίζονται μέ: 
α) Τήν σειρά, μέ τήν όποία πρέπει νά έρμηνεύεται τό ύλικό. 
β) Τήν τεχνική τής Ιδιας τής έρμηνείας τής άντίστασης. 
Σέ σχέση μέ τό α): Μιλώντας γιά τήν «έπιλογή τοϋ ύλικοϋ», 

θά πρέπει νά 'μαστέ προετοιμασμένοι ν' άντικρούσουμε μιά 
σημαντική άντίρρηση. Θά είπωθεΐ δτι όποιαδήποτε έπιλογή 
άντιφάσκει μέ τή βασική άρχή τής ψυχανάλυσης, δηλαδή, μέ τό 
δτι ό άναλυτής πρέπει νά άφήνει τήν πρωτοβουλία στόν άσθενή, 
πρέπει ν' άφήνει τόν άσθενή νά τόν όδηγεΐ. Κάθε φορά πού δ 
άναλυτής κάνει κάποια έπιλογή, διατρέχει τόν κίνδυνο νά πέσει 
θύμα τών προσωπικών του προτιμήσεων καί κλίσεων. Πρώτα -
πρώτα, πρέπει νά τονίσουμε δτι τό είδος τής έπιλογής, στήν 
δποία άναφερόμαστε, δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν παράλειψη 
άναλυτικοϋ ύλικοϋ. Αύτό πού έννοούμε είναι δτι πρέπει νά 
έξασφαλίζουμε τό δτι τό ύλικό έρμηνεύεται μέ μιά όρθολογική 
σειρά, σύμφωνη μέ τή δομή τής νεύρωσης. Ό λ ο τό ύλικό 
έρμηνεύεται μέ τή σειρά — μόνο πού μιά λεπτομέρεια έχει 
πρόσκαιρα μεγαλύτερη σπουδαιότητα άπό μιά άλλη. Πρέπει 
άκόμη νά συνειδητοποιήσουμε δτι ό άναλυτής πάντοτε κάνει 
κάποια έπιλογή, γιατί ή πράξη τής έπιλογής είναι σύμφυτη μέ 
τήν πράξη τής άπομόνωσης όρισμένων ξεχωριστών λεπτομερει-
ών ένός όνείρου, άντί νά Ερμηνεύονται δλες μέ τή σειρά. Κι 

νή ύπαρξη κινδύνου ή Απειλής ή μέ κάποια όρισμένη σχέση, κατάσταση ή άντι-
κείμενο. (Ι.τ.Μ.). 

96 



άκόμη περισσότερο, ό άναλυτής Εχει έπίσης κάνει μιά μερολη-
πτική έπιλογή, δταν άσχολεϊται μόνο μέ τό περιεχόμενο κι δχι 
μέ τή μορφή τών λεγομένων. "Έτσι, λοιπόν, τό Ίδιο τό γεγονός 
δτι ό άσθενής παράγει ποικίλο ύλικό κατά τήν άναλυτική 
κατάσταση έξαναγκάζει τόν άναλυτή νά κάνει έπιλογές κατά 
τήν έρμηνεία αύτοΰ τοΰ ύλικοΰ. Τό ζήτημα είναι μόνο ή 
έπιλογή νά γίνεται σωστά, δηλαδή, σ' άντιστοιχία μέ τήν 
άναλυτική κατάσταση. 

Μ" άσθενεΐς οί όποιοι, έξαιτίας μιάς Ιδιαίτερης χαρακτηρο-
λογικής άνάπτυξης, παραβαίνουν έπανειλημμένα τόν βασικό 
κανόνα, καθώς καί σ' δλες τίς περιπτώσεις, στίς όποιες ό 
χαρακτήρας μπλοκάρει τήν άνάλυση, θά 'ναι άναγκάΐο ν' 
άπομονώσουμε τήν άντίστοιχη χαρακτηραντίσταση άπό τήν πλη-
θώρα τοΰ ύλικοΰ καί νά τήν έπεζεργαστοΰμε άναλυτικά ίρμηνεύον-
τας τή σημασία της. Αύτό φυσικά, δέν σημαίνει δτι τό ύπόλοιπο 
ύλικό παραλείπεται ή παραβλέπεται. 'Αντίθετα, τό καθετί είναι 
πολύτιμο καί καλόδεχτο, έφόσον μάς προσφέρει Ινα φώς γιά 
τήν κατανόηση τής σημασίας καί τής προέλευσης τοΰ δύστρο-
που γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα. 'Απλά, ό άναλυτής παραμερί-
ζει τήν άνάλυση καί, πάνω άπ' δλα, τήν έρμηνεία τοΰ ύλικοΰ, 
πού δέν έχει άμεσες Επιπτώσεις στή μεταβιβασιακή άντίσταση, 
μέχρι πού ή χαρακτηραντίσταση νά 'χει γίνει κατανοητή καί νά 
'χει διατηρηθεί, τουλάχιστον στά βασικά της χαρακτηριστικά. 
Στό κεφάλαιο III προσπάθησα νά ύπογραμμίσω τούς κινδύνους 
πού συνεπάγονται οί βαθιές Ερμηνείες πρίν τήν έπίλυση τών 
χαρακτη ραντιστάσεων. 

Σέ σχέση μέ τό β): "Ας στρέψουμε τώρα τήν προσοχή μας σέ 
μερικά είδικά προβλήματα τής τεχνικής τής χαρακτηρανάλυ-
σης. Καί πρώτα-πρώτα πρέπει νά προλάβουμε μιά πιθανή 
παρερμηνεία. Είπαμε δτι ή χαρακτηρανάλυση άρχίζει μέ τήν 
άπομόνωση καί τή συνεπή άνάλυση τής χαρακτη ραντίστασης. 
Αύτό δέν σημαίνει δτι ό άσθενής διατάζεται νά μήν είναι 
Επιθετικός, νά μήν παραπλανά, νά μή μιλά χωρίς συνοχή, νά 
τηρεί τόν βασικό κανόνα, κλπ. Τέτοιου είδους άπαιτήσεις δέ θά 
ήταν άπλά καί μόνο άντίθετες στήν άναλυτική διαδικασία—θά 
ήταν άκαρπες. Δέν θά κουραστούμε ποτέ νά τονίζουμε δτι 
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αυτό πού περιγράψαμε έδώ δέν έχει καμιά σχέση μέ τή λεγόμενη 
διαπαιδαγώγηση τοΰ άσθενή, κλπ. Στή χαρακτηρανάλυση θέτου-
με στόν έαυτό μας τό έρώτημα γιατί ό άσθενής παραπλανά, μιλά 
χωρίς συνοχή, είναι συναισθηματικά μπλοκαρισμένος, κλπ. 
Προσπαθούμε νά ξυπνήσουμε τό ένδιαφέρον του γιά τίς Ιδιο-
μορφίες τοΰ χαρακτήρα του μέ σκοπό νά διασαφηνίσουμε, μέ τή 
βοήθειά του, τή σημασία τους καί τήν προέλευσή τους μέ τήν 
άνάλυση. Μ* άλλα λόγια, αύτό πού κάνουμε είναι δτι άπομονώ-
νουμε άπ' τήν τροχιά τής προσωπικότητας τό γνώρισμα τοΰ 
χαρακτήρα, άπ' τό όποιο προέρχεται ή κύρια άντίσταση καί, άν 
είναι δυνατό, δείχνουμε στόν άσθενή τήν έπιφανειακή σχέση 
άνάμεσα στό χαρακτήρα καί τά συμπτώματα. Ό σ ο γιά τά 
ύπόλοιπα, δμως, άφήνουμε σ' αύτόν τή διακριτική δυνατότητα 
νά χρησιμοποιήσει τή γνώση του ώστε ν' άλλάξει τό χαρακτή-
ρα του. Ούσιαστικά, ή πορεία μας δέν είναι διαφορετική άπ' 
αύτή πού άκολουθοΰμε κατά τήν άνάλυση κάποιου συμπτώμα-
τος — μέ τή μόνη έξαίρεση δτι, κατά τή χαρακτηρανάλυση, 
χρειάζεται ν' Απομονώσουμε τό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα καί νά 
τό βάλουμε μπρός στά μάτια τοΰ άσθενή, ξανά καί ξανά, μέχρι 
πού νά 'χει κατορθώσει νά τό ξεφορτωθεί ξεκάθαρα καί νά τό 
βλέπει δπως θά 'βλεπε ένα όχληρό ψυχαναγκαστικό σύμπτωμα. 
Κερδίζοντας άπόσταση κι άντικειμενοποιώντας τό νευρωσικό 
γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα, ό άσθενής άρχίζει νά τό αίσθάνεται 
σάν κάτι ξένο άπ' αύτόν καί τελικά άποκτά συνείδηση τής 
φύσης του. 

Σ' αύτή τή διαδικασία φαίνεται, κατά τρόπο έκπληκτικό, δτι 
ή προσωπικότητα άλλάζει — τουλάχιστον προσωρινά. Κι δσο 
προχωρά ή χαρακτηρανάλυση, αύτή ή κλίση ή προδιάθεση, 
πού γέννησε τή χαρακτηρολογική άντίσταση μέσα στή μεταβί-
βαση, αύτόματα άναδύεται στήν έπιφάνεια μ' Απροκάλυπτη 
μορφή. 'Εφαρμόζοντάς το αύτό στό παράδειγμα τοΰ παθητικοΰ-
θηλυκοΰ χαρακτήρα, μποροΰμε νά πούμε δτι δσο πιό έντονα 
άντικειμενικοποιεΐ Ô άσθενής τίς κλίσεις του στήν παθητική 
άφοσίωση, τόσο πιό έπιθετικός θά γίνεται. Γιατί, φυσικά, ή 
θηλυκή, άπατηλή συμπεριφορά του ήταν, κατά κύριο λόγο, μιά 
ένεργητική άντίδραση ένάντια σ' άπωθημένες έπιθετικές ένορ-
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μήσεις. Χέρι-χέρι, δμως, μ' αύτή τήν Επιθετικότητα Επανεμφα-
νίζεται καί τό παιδικό άγχος εύνουχισμοΰ, τό όποιο κάποτε 
άνάγκασε τήν Επιθετικότητα νά μετατραπεί σέ παθητική-θηλυ-
κή στάση. Έτσι, μΕσα άπό τήν άνάλυση τής χαρακτηραντίστα-
σης, φτάνουμε στήν καρδιά τής νεύρωσης — στό οίδιπόδειο 
σύμπλεγμα. 

Δέν πρέπει, δμως, νά ύπάρχει καμιά αύταπάτη: ή άπομόνωση 
κι άντικειμενικοποίηση, καθώς κι ή άναλυτική Επεξεργασία 
μιάς τέτοιας χαρακτηραντίστασης, συνήθως χρειάζεται μήνες, 
άπαιτεΐ μεγάλη προσπάθεια καί, πάνω άπ' δλα, άκούραστη 
ύπομονή. Μόλις άνοίξει ό δρόμος άπό δώ, ή άναλυτική δουλειά 
συνήθως προχωρά μέ άλματα, μέ κινητήρια της δύναμη συναι-
σθηματικές άναλυτικές Εμπειρίες. "Αν, άπό τήν άλλη, τέτοιου 
είδους χαρακτηραντιστάσεις Εχουν άφεθεί άθικτες — άν ό 
άναλυτής άπλά άκολουθεΐ τόν άσθενή, Ερμηνεύοντας συνεχώς 
τό περιεχόμενο τοϋ ύλικοϋ του, τότε αύτές οί άντιστάσεις, δσο 
περνά ό καιρός, θά σχηματίσουν μιά σαβούρα, πού θά 'ναι 
σχεδόν άδύνατο νά τήν ξεφορτωθεί κανείς. "Οταν συμβεί αύτό, 
ό άναλυτής άρχίζει νά νιώθει μέχρι τά μύχια τοϋ Εαυτού του δτι 
δλες οί Ερμηνείες τοϋ περιεχόμενου πού Εκανε πήγαν στό 
βρόντο, δτι ό άσθενής Εξακολουθεί ν' άμφιβάλλει γιά τά πάντα, 
νά δέχεται δ,τι δέχεται «άπό τά χείλη κι Εξω», ή νά είρωνεύεται 
τά πάντα κρυφογελώντας κάτω άπό τά μουστάκια του. Σέ 
κατοπινά στάδια τής άνάλυσης, δταν πιά οί βασικές Ερμηνείες 
τοΰ οίδιπόδειου συμπλέγματος Εχουν ήδη δοθεί, δ άναλυτής θά 
βρεθεί μπλεγμένος σέ μιάν άπελπιστική κατάσταση, άν Εχει 
παραλείψει νά ξεκαθαρίσει αύτές τίς άντιστάσεις άπ' τήν 

4ρχή-<4ρχή · 
Έχω ήδη προσπαθήσει ν' άνασκευάσω τήν άντίρρηση δτι οί 

άντιστάσεις δέν μπορούν ν' άντιμετωπιστοϋν, άν δέν είναι 
γνωστοί οί παιδικοί προσδιορισμοί τους. Στήν άρχή τής θερα-
πείας, αύτό πού είναι άναγκαίο νά κάνει ό άναλυτής είναι νά 
Εντοπίσει τήν συγκαιρινή σημασία τής χαρακτηραντίστασης, γιά 
τήν δποία δΕν είναι πάντοτε άπαραίτητο τό παιδικό ύλικό. Αύτό 
τό ύλικό τό χρειαζόμαστε γιά τή διάλυση τής άντίστασης. "Αν, 
στήν άρχή τής θεραπείας, ό άναλυτής βάλει μπροστά στά μάτια 

99 



τοΟ άσθενή τήν άντίσταση κι έρμηνεύσει τή συγκαιρινή σημα-
σία της, τότε δέν άργεΐ ή στιγμή τής άνάδυσης τοΰ παιδικού 
ύλικοΟ — καί τότε πιά, μέ τή βοήθειά του, ή άντίσταση μπορεί 
νά έξαλειφθεΐ. 

"Οταν τονίζουμε Ινα γεγονός, πού ήταν πρωτύτερα παραμελη-
μένο, άσυναίσθητα δημιουργείται ή έντύπωση δτι τ' άλλα 
γεγονότα χάνουν τή σπουδαιότητά τους. "Αν έδώ τονίζουμε 
τόσο έμφαντικά τήν άνάλυση τοΰ τρόπου άντίδρασης, αύτό δέ 
σημαίνει δτι άγνοοΰμε κάτι πού δέν είχε σωστά έκτιμηθεΐ πιό 
πρίν. Ή πείρα μάς διδάσκει δτι ή άνάλυση τής χαρακτηραντί-
στασης πρέπει νά 'χει άπόλυτη προτεραιότητα — αύτό, δμως, 
δέ σημαίνει δτι ή άνάλυση περιορίζεται άποκλειστικά καί μόνο 
στή χαρακτηραντίσταση μέχρι μιά όρισμένη ήμερομηνία, όπό-
τε ό άναλυτής άρχίζει τήν έρμηνεία τοΰ περιεχομένου. Οί δυό 
φάσεις, ή άνάλυση τών άντιστάσεων καί ή άνάλυση τών 
πρώιμων παιδικών έμπειριών, σέ μεγάλο βαθμό άλληλεπικαλύ-
πτονται. 'Απλά καί μόνο, ή άνάλυση τοΰ χαρακτήρα έχει 
προτεραιότητα στήν άρχή τής θεραπείας («προετοιμασία τής 
άνάλυσης μέσα άπό τήν άνάλυση») ένώ στά κατοπινά στάδια ή 
έμφαση πέφτει στήν έρμηνεία τοΰ ύλικοΰ καί τών παιδικών 
έμπειριών. Αύτό, ώστόσο, δέν άποτελεΐ άκαμπτο κανόνα — ή 
έφαρμογή του θά έξαρτηθεΐ άπ' τά πρότυπα συμπεριφοράς τοΰ 
συγκεκριμένου άσθενή. Ή έρμηνεία τοΰ παιδικού ύλικοΰ θ' 
άρχίσει νωρίς μ' έναν άσθενή, άργότερα μέ κάποιον άλλο. 
'Υπάρχει, ώστόσο, Ινας κανόνας, πού πρέπει νά τηρείται 
άπαρέγκλιτα, τό δτι δηλαδή οί βαθύτερες άναλυτικές έρμηνεΐες 
πρέπει ν* άποφεύγονται, άκόμη κι άν τό ύλικό είναι σαφέστατο, 
μέχρι τήν ώρα πού δ άσθενής θά είναι προετοιμασμένος γιά νά 
τίς άφομοιώσει. Αύτό βέβαια δέν είναι κάτι καινούργιο. Ώστό-
σο, έξαιτίας τών πάμπολλων διαφορετικών τρόπων, μέ τούς 
όποίους δουλεύουν οί άναλυτές είναι αύτονόητα σημαντικό νά 
ξέρουμε τί σημαίνει τό «προετοιμασμένος γιά τήν άναλυτική 
έρμηνεία». Γιά νά τό κρίνουμε αύτό, θά πρέπει άναμφίβολα νά 
ξεχωρίσουμε τά περιεχόμενα έκεϊνα, πού άντιστοιχοΰν άμεσα 
στή χαρακτηρανάλυση, άπό έκεϊνα πού άντιστοιχούν σ' άλλες 
σφαίρες τής έμπειρίας. Κανονικά, στήν άρχή τής άνάλυσης, δ 
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άναλυόμενος προετοιμάζεται γιά ν' άποκτήσει έπίγνωση τών 
πρώτων, δχι δμως καί τών δεύτερων. Συνολικά, ή κύρια Ιδέα 
πίσω άπό τήν άνάλυση τοΰ χαρακτήρα είναι ν' άποκτήσουμε τή 
μέγιστη δυνατή άσφάλεια, τόσο κατά τήν προπαρασκευαστική 
δουλειά τής άνάλυσης, δσο καί κατά τήν έρμηνεία τοΰ παιδικοΰ 
ύλικοϋ. Σ' αύτό τό σημείο βρισκόμαστε άντιμέτωποι μέ τό 
σημαντικό καθήκον τής διερεύνησης καί τής συστηματικής 
περιγραφής τών ποικίλων μορφών τών χαρακτηρολογικών με-
ταβιβασιακών άντιστάσεων. Ή τεχνική άντιμετώπισής τους θ* 
άνακύπτει άπό μόνη της άπό τή δομή της. 

δ) Ή τεχνική Αντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων, δπως 
προκύπτει άπ' τή δομή τής χαρακτηραντίστασης (τεχνική τής 
έρμηνείας τής άμυνας τοΰ έγώ) 

"Ας στραφούμε τώρα στό πρόβλημα τής χαρακτηραναλυτικής 
τεχνικής άντιμετώπισης συγκεκριμένων καταστάσεων καί στό 
πώς αύτή ή τεχνική προκύπτει άπ' τή δομή τής χαρακτηραντί-
στασης. Γιά νά τό κάνουμε έναργέστερο αύτό, θά πάρουμε έναν 
άσθενή, πού άναπτύσσει άντιστάσεις άπ' τήν πρώτη στιγμή, 
άλλά πού ή δομή τους είναι κάθε άλλο παρά άμεσα σαφής. Στήν 
άκόλουθη περίπτωση, ή χαρακτηραντίσταση είχε πολύ περί-
πλοκη δομή — ύπήρχαν πλήθος καθοριστικοί παράγοντες 
συνυφαινόμενοι ό ένας μέ τόν άλλον, θ ά γίνει προσπάθεια νά 
έκτεθοΰν οί λόγοι, πού μέ ώθησαν ν' άρχίσω τήν έρμηνεία μου 
άπό κάποιο Ιδιαίτερο στοιχείο τής άντίστασης. Κι έδώ, έπίσης, 
θά φανεί δτι μιά συνεπής καί λογική έρμηνεία τής άμυνας τοΰ 
έγώ καί τοΰ μηχανισμοΰ τής «θωράκισης» όδηγεί στήν καρδιά 
τών κεντρικών παιδικών ψυχοσυγκρούσεων. 

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΝ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Ένας άντρας 30 χρονών ήρθε γι' άνάλυση έπειδή «δέν 
μπορούσε νά χαρεί τή ζωή». Δέν μπορούσε νά πεί μέ σιγουριά 
άν ένιωθε άρρωστος ή δχι. Στήν πραγματικότητα, δέν πίστευε 
δτι είχε στ' άλήθεια άνάγκη θεραπείας. Κι δμως, ένιωθε δτι 
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Επρεπε νά κάνει δ,τι μπορούσε. Είχε άκούσει γιά τήν ψυχανάλυ-
ση — δτι ίσως αύτή θά μπορούσε νά τόν βοηθήσει ν* 
άποχτήσει Επίγνωση τού Εαυτού του. ΔΕν Ενιωθε νά 'χει κανένα 
σύμπτωμα. 'Αποδείχτηκε δτι ή σεξουαλική του Ικανότητα ήταν 
πολύ άδύνατη — σπάνια προχωρούσε σέ σεξουαλική περίπτυ-
ξη, πλησίαζε τίς γυναίκες μέ μεγάλη άπροθυμία, δέν ένιωθε 
καμιά Ικανοποίηση άπό τήν συνουσία καί, έπιπρόσθετα, έπασχε 
άπό πρώιμη Εκσπερμάτωση. "Ελάχιστη είχε Εναισθησία σχετι-
κά μέ τήν άνικανότητά του. Είχε — έτσι Ελεγε — συμφιλιωθεί 
μέ τήν ίσχνή του Ικανότητα- κι ύπήρχαν τόσοι καί τόσοι 
άντρες, πού «δέν τή χρειάζονταν». 

Τό παρουσιαστικό του κι ή συμπεριφορά του φανέρωναν μέ 
τήν πρώτη ματιά δτι ήταν άτομο μέ σοβαρές άναστολές καί 
Εντονα καταπιεσμένο. Δέν κοίταζε τόν άλλον στά μάτια δταν 
μιλούσε, μιλούσε σιγανά, πνιχτά, μέ πολλούς δισταγμούς κι 
άμήχανα ξεροβηξίματα γιά καθάρισμα τού λαιμού του. Κι δμως, 
Εβλεπε κανείς δτι Εκανε τρομακτική προσπάθεια νά κατανική-
σει τή συστολή του καί νά φαίνεται θαρραλέος. Παρόλα αύτά, ή 
κοψιά του είχε δλα τά σημάδια τών έντονων αίσθημάτων 
κατωτερότητας. 

'Αφού Εξοικειώθηκε μέ τό βασικό κανόνα, ό άσθενής άρχισε 
νά μιλά σιγανά καί δισταχτικά. Τά πρώτα λεγόμενά του 
συμπεριλάμβαναν καί τήν άνάμνηση δυό «φρικτών» έμπειριών. 
"Ενώ όδηγούσε Ενα αύτοκίνητο, χτύπησε μιά γυναίκα, πού 
πέθανε έξαιτίας τοΰ άτυχήματος. Μιά άλλη φορά είχε βρεθεί σέ 
μιά κατάσταση δπου χρειάστηκε νά κάνει τραχειοτομία σέ 
κάποιον πού άσφυκτιοΰσε (ό άσθενής ύπηρετοΰσε στό ύγειονο-
μικό δταν ήταν στρατιώτης). Φρίκη τόν κυρίευε δταν σκεφτό-
ταν αύτές τίς δυό έμπειρίες. Στή διάρκεια τών πρώτων συνεδρι-
ών, μιλούσε γιά τό σπίτι του μέ τρόπο άμετάβλητο, κάπως 
μονότονο, σιγανά καί πνιχτά. Όντας ό προτελευταίος στή 
σειρά μέσα σ' Ενα πλήθος άπό άδέρφια, είχε δεύτερης σειράς 
θέση μέσα στήν οίκογένεια. Ό μεγαλύτερος άδερφός, κάπου 
είκοσι χρόνια πιό μεγάλος, ήταν ό άγαπημένος τών γονιών. 
Είχε ταξιδέψει πολύ καί ήξερε νά στέκεται «μές στή ζωή». Στό 
σπίτι έξιστοροΰσε τά δσα Εβλεπε κι δταν γύρναγε άπό κάποιο 
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ταξίδι, «δλοι κρέμονταν άπό τό στόμα του». "Αν καί ό φθόνος 
καί τό μίσος γι" αύτό τόν άδελφό ήταν πεντακάθαρα στό 
περιεχόμενο τών λεγομένων του, ό άσθενής άρνήθηκε παθια-
σμένα δτι είχε τέτοια αίσθήματα, δταν Εκανα μιά διακριτική 
Ερευνα πρός αύτή τήν κατεύθυνση. ΠοτΕ, είπε, δΕν είχε νιώσει 
τέτοιο πράγμα ένάντια στόν άδερφό του. 

Έπειτα μίλησε γιά τή μητέρα του, πού ήταν πολύ καλή μαζί 
του καί πού είχε πεθάνει δταν ήταν Εφτά χρονών. Ένώ μιλούσε 
γι' αύτήν άρχισε νά κλαίει σιγανά, ντρεπόταν γιά τά δάκρυά του 
καί γιά πολλή ώρα δέν Ελεγε τίποτα. Φαινόταν καθαρά δτι ή 
μητέρα ήταν τό μόνο πρόσωπο, πού τού είχε προσφέρει λίγη 
προσοχή κι άγάπη, δτι ό θάνατός της ήταν βαρύ σόκ γι* αύτόν 
κι δτι δέν μπορούσε νά συγκρατήσει τά δάκρυά του μόλ.ς τή 
θυμόταν. Μετά τό θάνατο τής μητέρας του είχε περάσει πέντε 
χρόνια στό σπίτι τοΰ άδελφοΰ του. "Οχι άπό τό τί Ελεγε, άλλά 
άπ' τό πώς τό Ελεγε γινόταν φανερή ή άπΕραντη Εχθρα του γιά 
τό κυριαρχικό, ψυχρό καί διόλου φιλικό πρόσωπο τοΰ άδελφοΰ 
του. 

Έπειτα, μέ σύντομες, δχι πολύ περιεκτικές φράσεις, άνέφερε 
δτι είχε τώρα Εναν φίλο, πού πολύ τόν άγαποΰσε καί τόν 
θαύμαζε. Μετά άπ' αύτό άκολούθησε παρατεταμένη σιωπή. 
Λίγες μέρες άργότερα άνάφερε Ενα δνειρο: Είδε δτι βρισκόταν σέ 
μιά ξένη πόλη μαζί μέ τό φίλο του, μόνο πού τό πρόσωπο τοΰ φίλου 
του ήταν διαφορετικό. Μιά καί, γιά χάρη τής άνάλυσης, ό 
άσθενής είχε φύγει άπ' τήν πόλη δπου ζούσε, ήταν λογικό νά 
ύποθΕσουμε δτι ό άντρας στό δνειρο άντιπροσώπευε τόν άναλυ-
τή. Τό γεγονός δτι ό άσθενής τόν ταύτιζε μέ τόν φίλο του 
μπορούσε νά Ερμηνευθεί σάν Ενδειξη άτυπης θετικής μεταβίβα-
σης — δμως ή κατάσταση στό σύνολό της στρεφόταν Ενάντια 
στό νά θεωρηθεί αύτό σά θετική μεταβίβαση κι άκόμη Ενάντια 
καί στήν Ερμηνεία του. Ό ίδιος ό άσθενής άναγνώριζε τόν 
άναλυτή στό πρόσωπο τοΰ φίλου του, άλλά δΕν είχε νά 
προσθΕσει τίποτε σ' αύτό. Μιά καί είτε ήταν σιωπηλός, είτε 
Εκφράζε μονότονα άμφιβολίες σχετικά μέ τήν ίκανότητά του νά 
φέρει σέ πέρας τήν άνάλυση, τόν ρώτησα άν είχε τίποτα 
Εναντίον μου, άλλά δέν είχε τό κουράγιο νά τό πει. Τό 
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άρνήθηκε Εντονα καί τότε τοΰ είπα δτι δέν είχε ποτέ τολμήσει 
νά έκφράσει καί τά έχθρικά του αισθήματα άπέναντι στόν 
μεγαλύτερο άδελφό του — στήν πραγματικότητα, δέν είχε κάν 
τολμήσει νά τά σκεφτεί συνειδητά. 'Υπόδειξα άκόμη δτι 
προφανώς είχε έγκαθιδρύσει κάποια συσχέτιση άνάμεσα σέ 
μένα καί τόν μεγαλύτερο άδελφό του. Αύτό ήταν άλήθεια, Εκανα 
δμως τό λάθος νά Ερμηνεύσω ύπερβολικά βαθιά τήν άντίστασή 
του. Ή Ερμηνεία δέν πέτυχε τό σκοπό της, γι* αύτό περίμενα 
μερικές μέρες, παρατηρώντας στό μεταξύ τό παρουσιαστικό 
του, γιά νά δώ τί άντιστοιχία είχε ή άντίσταση μέ τήν τωρινή 
κατάσταση. Ένα πράγμα μού ήταν ξεκάθαρο: πέρα άπό τή 
μεταβίβαση τοϋ μίσους γιά τόν άδελφό, ύπήρχε καί μιά ίσχυρή 
άμυνα ένάντια σέ κάποια θηλυκή στάση (τό δνειρο σχετικά μέ 
τόν φίλο). Δέν μπορούσα, φυσικά, νά ριψοκινδυνέψω μιά 
Ερμηνεία πρός αύτή τήν κατεύθυνση. Έτσι συνέχισα νά ύπο-
γραμμίζω δτι, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο, Ενιωθε άβολα μέ 
μένα καί τήν άνάλυση. Τοΰ είπα δτι τό δλο του φέρσιμο ήταν 
ένδεικτικό κάποιας άνάσχεσης άπέναντι στήν άνάλυση. Συμφώ-
νησε μ' αύτό καί συνέχισε λέγοντας δτι δλη ή ζωή του είχε 
κυλήσει μ' αύτό τόν τρόπο — ήταν άκαμπτος, άπροσπέλαστος, 
πάντα στήν άμυνα. Ένώ, διαρκώς καί μέ συνέπεια, σέ κάθε 
συνεδρία καί μέ κάθε εύκαιρία, τοΰ έπέσυρα τήν προσοχή στήν 
δυστροπία του, μ* έντυπωσίασε ό μονότονος τόνος, μέ τόν 
όποιο Εκφράζε τά παράπονά του. Κάθε συνεδρία άρχιζε μέ τίς 
Ιδιες παρατηρήσεις: «Ποΰ πρόκειται νά πάει αύτή ή κατάσταση, 
δέν αίσθάνομαι τίποτε, ή άνάλυση δέν Εχει καμιά Επίδραση 
πάνω μου, θά μπορέσω άραγε νά τήν όλοκληρώσω, δέν μπορώ, 
τίποτα δέ μοΰ 'ρχεται στό νοΰ, ή άνάλυση δέν μοΰ κάνει 
τίποτα», κ.δ.κ. Δέν μποροΰσα νά καταλάβω τί προσπαθούσε νά 
πει. Κι δμως, ήταν σαφές δτι έδώ βρισκόταν τό κλειδί γιά τήν 
κατανόηση τής άντίστασής του4. 

4. Σημείωση τοΟ 1945: "Αν κι αύτή ή έξήγηση είναι ψυγολογικά σωστή, δέν 
έξαντλεΐ δλο τό θέμα. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τέτοιου είδους παράπονα είναι ή 
άμεση Εκφραση τής νευροφυτικής, δηλαδή τής μυϊκής θωράκισης. Ό άσθενής 
παραπονιέται γιά συναισθηματική παράλυση έπειδή τά πλασματικά του ρεύματα 
κι αίσθήσεις είναι μπλοκαρισμένα. Μέ λίγα λόγια, αύτό τό έλάττωμα έχει, στήν 
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Αύτό μάς προσφέρει μιά καλή εύκαιρία γιά νά μελετήσουμε 
τή διαφορά άνάμεσα στή χαρακτηραναλυτική καί τήν ένεργητι-
κή-καθοδηγητική προετοιμασία τοΰ άσθενή γιά τήν άνάλυση. 
θ ά μπορούσα νά 'χω παρακινήσει τόν άσθενή μέ λεπτό τρόπο 
καί νά 'χω προσπαθήσει νά έξασκήσω πάνω του κάποια 
άνακουφιστική έπιρροή ώστε νά μπορέσει νά μιλήσει περισσό-
τερο. Είναι μάλιστα πιθανό ότι, κάνοντάς το αύτό, θά μπορούσα 
ίσως νά προκαλέσω μιά τεχνητή θετική μεταβίβαση. Όμως, ή 
πείρα άπό άλλες περιπτώσεις μ' είχε διδάξει δτι άπ' αύτό τό 
δρόμο δέ φτάνουμε πολύ μακριά. Μιά κι δλο τό παρουσιαστικό 
του δέν άφηνε καμιά άμφιβολία γιά τό δτι άντιπαρατίθεται στήν 
άνάλυση γενικά καί σέ μένα είδικότερα, δέν ύπήρχε κανείς 
λόγος νά μή συνεχίσω αύτή τήν έρμηνεία καί νά περιμένω 
άλλες άντιδράσεις. Κάποια φορά πού ξαναγυρίσαμε στό δνειρο, 
είπε πώς ή καλύτερη άπόδειξη γιά τό δτι δέν μέ άπέρριπτε ήταν 
τό γεγονός δτι μέ είχε ταυτίσει μέ τό φίλο του. "Αδραξα τήν 
εύκαιρία γιά νά τοΰ ύποδείξω δτι Ισως προσδοκούσε άπό μένα 
νά έχω τήν Ιδια άγάπη καί θαυμασμό γιά τό άτομό του, δπως κι 
ό φίλος του, δτι είχε άπογοητευθεϊ καί δτι τώρα τόν ένοχλοΰσε 
πολύ ή συγκρατημένη μου στάση. 'Αναγκάστηκε νά παραδεχτεί 
δτι τοΰ είχαν περάσει άπ' τό νοΰ τέτοιες σκέψεις, άλλά δέν είχε 
τό κουράγιο νά μοΰ τό πεϊ. Στή συνέχεια μοΰ είπε δτι αύτό πού 
ζητούσε πάντοτε ήταν άπλά καί μόνο άγάπη καί κύρια άναγνώ-
ριση κι δτι πάντα συμπεριφερόταν πολύ άμυντικά, Ιδιαίτερα 
άπέναντι στούς άνδροπρεπεΐς άντρες. Ένιωθε δτι δέν ήταν 
Ισότιμος μ' αύτούς καί στή σχέση του μέ τό φίλο του έπαιζε τό 
θηλυκό ρόλο. Καί πάλι μοΰ πρόσφερε ύλικό πρός τήν κατεύθυν-
ση τής έρμηνείας τής θηλυκής μεταβίβασης, άλλά τό φέρσιμό 
του σά σύνολο μέ προειδοποιούσε ν' άποφύγω ένα τέτοιο 
άνοιγμα. Ή κατάσταση ήταν δύσκολη, γιατί τά στοιχεία τής 
άντίστασής του, πού είχα ήδη καταλάβει, ή μεταβίβαση τοΰ 
μίσους πού ένιωθε γιά τόν άδερφό του καί ή ναρκισσιστική-θη-
λυκή του στάση πρός τούς άνώτερούς του, άπορρίπτονταν μέ 

ούσία, καθαρά βιοφυσική βάση. Στήν όργονοθεραπε(α, τό κινητικό μπλοκάρισμα 
χαλαρώνεται μέ τή χρήση βιοφυσικών καί όχι πιά ψυχολογικών μεδόθων. 
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μεγάλη βιαιότητα. Έπρεπε, λοιπόν, νά 'μαι πολύ προσεχτικός 
γιά νά μήν έκτεθώ στόν κίνδυνο τής άπότομης διακοπής τής 
άνάλυσης τή στιγμή έκείνη. Επιπρόσθετα, σέ κάθε συνεδρία 
παραπονιόταν σχεδόν άσταμάτητα καί πάντοτε μέ τόν ίδιο 
τρόπο ότι ή άνάλυση δέν τού έκανε τίποτε, κλπ. 'Ακόμη καί 
μετά τέσσερις περίπου βδομάδες άνάλυσης, δέν καταλάβαινα 
άκόμη αύτή τή στάση, άν καί μού φαινόταν σάν ούσιαστική καί 
παροδικά όξύτατη χαρακτηραντίσταση. 

Τότε άρρώστησα καί χρειάστηκε νά διακόψω τήν άνάλυση 
γιά δυό βδομάδες. Ό άσθενής μού έστειλε ένα μπουκάλι κονιάκ 
σάν τονωτικό. Φαινόταν εύχαριστημένος δταν ξανάρχισε ή 
άνάλυση, άλλά συνέχισε νά παραπονιέται μέ τόν Ιδιο τρόπο καί 
μού είπε δτι τόν βασάνιζαν σκέψεις θανάτου. Δέν μπορούσε νά 
βγάλει άπ' τό νού του τήν Ιδέα δτι κάτι είχε συμβεί σέ κάποιον 
άπ' τήν οίκογένειά του κι δσον καιρό ήμουν άρρωστος δέν 
μπορούσε νά σταματήσει νά σκέπτεται δτι μπορεί νά πέθαινα. 
Μιά μέρα, πού αύτές οί σκέψεις τόν βασάνιζαν πάρα πολύ 
έντονα, άποφάσισε νά μού στείλει τό κονιάκ. Ό πειρασμός 
ήταν μεγάλος, νά έρμηνεύσω τίς άπωθημένες Ιδέες θανάτου. Τό 
ύλικό ήταν κάτι παραπάνω κι άπό άρκετό γιά μιά τέτοια 
έρμηνεία κι δμως μέ κράτησε ή σκέψη καί τό ξεκάθαρο 
αίσθημα δτι θά ήταν στείρα καί τό μόνο πού θά 'κανε θά 'ταν ν ' 
άναπηδήσει πάνω στό τείχος τών παραπόνων του: «Τίποτα δέν 
μπαίνει μέσα μου», «ή άνάλυση δέν μού κάνει τίποτα». Στό 
μεταξύ, φυσικά, ή κρυφή διφορούμενη σημασία τοΰ παραπόνου 
δτι «τίποτα δέν μπαίνει μέσα μου» είχε γίνει φανερή. Ήταν μιά 
έκφραση τής βαθύτατα άπωθημένης παθητικής-θηλυκής μεταβι-
βασιακής του έπιθυμίας γιά πρωκτική σεξουαλική έπαφή. θ ά 
ήταν, δμως, σκόπιμη καί δικαιολογημένη μιά έρμηνεία τής 
όμοφυλόφιλης έπιθυμίας του, δσο ξεκάθαρα κι άν έκφραζόταν, 
δσο τό έγώ του συνέχιζε νά διαμαρτύρεται ένάντια στήν 
άνάλυση; θ ά 'πρεπε πρώτα νά γίνει ξεκάθαρη ή σημασία τών 
παραπόνων του γιά τήν έλλειψη καρπών τής άνάλυσης. θ ά 
μπορούσα νά τοΰ έχω δείξει δτι τό παράπονό του ήταν άβάσιμο. 
Είχε πάντοτε νέα δνειρα ν* άναφέρει, οί Ιδέες θανάτου γίνονταν 
δλο καί πιό έκδηλες καί πλήθος άκόμη πράγματα συνέβαιναν 

106 



μέσα του. "Ηξερα άπό πείρα δτι, άν τοϋ Ελεγα κάτι τέτοιο, ή 
κατάσταση θά διευκολυνόταν παρά τό δτι αίσθανόμουν ξεκάθα-
ρα τή θωράκιση, πού στεκόταν άνάμεσα στήν άνάλυση καί στό 
ύλικό πού πρόσφερε τό id. 'Ακόμη, κατά πάσα πιθανότητα, θά 
Επρεπε νά ύποθέσω δτι ή ύπάρχουσα άντίσταση δέ θ' άφηνε 
καμιά Ερμηνεία νά περάσει καί νά φτάσει στό id. Έτσι, λοιπόν, 
συνέχισα νά περιορίζομαι στή συμπεριφορά του — Ερμηνεύον-
τάς την σάν Εκφραση τής Ισχυρής του άμυνας — καί τοΰ είπα 
δτι θά 'πρεπε νά περιμένουμε κι οί δύο μέχρι πού νά μάς γίνει 
σαφής ή σημασία αύτής τής συμπεριφοράς. Είχε ήδη συλλάβει 
τό δτι οί Ιδέες θανάτου, πού είχε κατά τή διάρκεια τής 
άρρώστιας μου, δέν ήταν ύποχρεωτικό ν' άποτελοΰν Εκφραση 
τής άγάπης καί τοΰ ΕνδιαφΕροντός του γιά μένα. 

Στή διάρκεια τών Επόμενων Εβδομάδων, οί Εντυπώσεις άπ' τή 
συμπεριφορά καί τά παράπονά του πολλαπλασιάστηκαν. Γινό-
ταν όλοΕνα καί πιό ξεκάθαρο δτι αύτά τά παράπονα συνδέονταν 
στενά μέ τήν άμυνα τής θηλυκής του μεταβίβασης, άλλά ή 
κατάσταση δέν ήταν άκόμη ώριμη γιά έπακριβή Ερμηνεία. Δέν 
είχα άκόμη μιά σφιχτή διατύπωση τής σημασίας τής συμπερι-
φοράς του σάν σύνολο. Ά ς άνακεφαλαιώσουμε τίς θεμελιακές 
άπόψεις τής λύσης, πού δόθηκε άργότερα: 

α) Ήθελε άναγνώριση κι άγάπη τόσο άπό μένα, δσο κι άπό 
δλους τούς άλλους άντρες, πού τοΰ φαίνονταν άρρενωποί. Τό 
γεγονός δτι ήθελε άγάπη καί είχε άπογοητευτεΐ άπό μένα είχε 
ήδη Ερμηνευτεί ΕπανειλημμΕνα, χωρίς Επιτυχία. 

β )Ή στάση του άπέναντί μου, ή μεταβίβαση τής άσυνείδητης 
στάσης του άπέναντί στόν άδελφό του, ήταν σαφώς γεμάτη 
μίσος καί φθόνο. Γιά ν' άποφύγουμε τόν κίνδυνο νά πέσει ή 
Ερμηνεία στό κενό, ήταν καλύτερα νά μήν άναλύσουμε αύτή τή 
στάση σ' αύτό τό σημείο. 

γ)'Αντιμαχόταν τή θυλυκή του μεταβίβαση. Ή άμυνα δΕ θά 
μπορούσε νά Ερμηνευτεί χωρίς νά θιχτεί ή άπαγορευμΕνη 
θηλυκότητα. 

δ)Ένιωθε κατώτερος άπό μένα έξαιτίας τής θηλυκότητάς του 
— καί τά συνεχή παράπονά του δέν μπορούσαν παρά νά είναι 
Εκφραση αύτοΰ τοΰ συμπλΕγματος κατωτερότητας. 
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Ερμήνευα τώρα τό αίσθημα κατωτερότητάς του άπέναντι 
μου. Στήν άρχή, καμιά έπιτυχία. Μετά άρκετές μέρες συνεπούς 
έπιμονής πάνω στή φύση του, ώστόσο, τελικά παρήγαγε όρι-
σμένες φράσεις σχετικά μέ τόν άσυγκράτητο φθόνο του, δχι 
μόνο γιά μένα, άλλά καί γιά άλλους άντρες, άπέναντι στούς 
όποιους ένιωθε έπίσης κατώτερος. Κι έξαφνα, στό σημείο αύτό, 
μοϋ ήρθε ή ίδέα δτι τά άδιάκοπα παράπονά του πώς «ή άνάλυση 
δέν μου κάνει τίποτε» δέν μπορούσαν νά 'χουν άλλο νόημα 
παρά δτι «είναι άχρηστη». Άπό δώ συνεπάγεται δτι ό άναλυτής 
είναι κατώτερος, άνίσχυρος καί τίποτε δέν μπορούσε νά έπιτευ-
χθεΐ μαζί του. Έτσι τά παράπονα Επρεπε νά γίνουν κατά Ενα μέρος 
άντιληπτά σάν Ενας θρίαμβος Ενάντια καί κατά Ενα άλλο μέρος σάν 
Επιτίμηση πρός τόν άναλυτή. Τοΰ είπα, λοιπόν, πώς έβλεπα έγώ τά 
συνεχή παράπονά του — καί τά 'χασα άπό τήν έπιτυχία. 
Δέχτηκε τήν έρμηνεία μου σάν άπόλυτα βάσιμη. Κι άμέσως 
παρουσίασε ένα μεγάλο άριθμό άπό παραδείγματα, πού άποκά-
λυπταν δτι πάντοτε ένεργοΰσε μ' αύτό τόν τρόπο, δταν κάποιος 
ήθελε νά τόν έπηρεάσει. Είπε δτι δέν μπορούσε ν' άντέξει τήν 
ύπεροχή κάποιου άλλου καί πάντοτε προσπαθοΰσε νά ύποτιμή-
σει αύτούς άπέναντι στούς όποιους ένιωθε κατώτερος. Συνέχισε 
λέγοντας δτι πάντοτε έκανε τό άκριβώς άντίθετο άπ' αύτό πού 
τοΰ ζητούσε κάποιος άνώτερος. Κι έμφάνισε ένα πλήθος άπό 
άναμνήσεις σχετικές μέ τήν αύθάδικη κι ύποτιμητική του 
στάση άπέναντι στούς δασκάλους. 

Έδώ, λοιπόν, πατούσε ή έπικρεμάμενη έπιθετικότητά του, 
πού ή πιό άκραία της μορφή ήταν, μέχρι τή στιγμή έκείνη, οί 
έπιθυμίες θανάτου. Όμως, ή χαρά μας κράτησε πολύ λίγο. Ή 
άντίσταση ξαναγύρισε μέ τήν Ίδια μορφή — τά Ιδια παράπονα, 
ή Ιδια κατάθλιψη, ή ίδια σιωπή. Τώρα, δμως, ήξερα δτι ή 
άνακάλυψή μου τόν είχε βαθύτατα έντυπωσιάσει καί, κατά 
συνέπεια, ή θηλυκή του στάση έγινε πιό έκσεσημασμένη. Τό 
άμεσο άποτέλεσμα αύτοΰ τοΰ πράγματος ήταν, φυσικά, μιά 
άνανεωμένη άπόκρουση τής θηλυπρέπειας. Κατά τήν άνάλυση 
αύτής τής άντίστασης ξεκίνησα πάλι άπό τό αίσθημα κατωτερό-
τητάς του άπέναντι μου, δμως διεύρυνα τήν έρμηνεία τονίζοντας 
δτι δχι μόνο ένιωθε κατώτερος άλλά καί, έπιπρόσθετα, γι' 
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αύτόν άκριβώς τόν λόγο, Ενιωθε ότι Επαιζε Ενα θηλυκό ρόλο σέ 
σχέση μέ μένα — γεγονός πού ήταν άβάσταχτη προσβολή γιά 
τήν άντρική του ύπερηφάνεια. 

Παρά τό γεγονός ότι είχε ήδη, πρίν άπ* αύτό, παρουσιάσει 
μεγάλες ποσότητες ύλικού σχετικά μέ τή θηλυκή του συμπερι-
φορά άπέναντι στούς άρρενωπούς άντρες κι ότι είχε έπίσης 
δείξει νά τό καταλαβαίνει άπόλυτα αύτό, ώστόσο, δέν ήθελε πιά 
νά ξέρει τίποτε γι' αύτό τό πράγμα. Αύτό ήταν καινούργιο 
πρόβλημα. Γιατί άρνιόταν νά παραδεχεΐ κάτι πού τό είχε 
περιγράψει ό Ιδιος πρωτύτερα; Συνέχισα νά έρμηνεύω τή 
σημασία αύτής τής συμπεριφοράς του, δτι δηλαδή, ένιωθε 
κατώτερος άπέναντί μου, δτι άρνιόταν ν' άποδεχτεΐ δ,τι τοΰ 
έξηγοΰσα, παρά τό δτι ή άρνηση αύτή άποτελοΰσε άντιστροφή 
τής προηγούμενης θέσης του. Παραδέχτηκε δτι αύτό ήταν 
άλήθεια καί συνέχισε έκθέτοντας λεποτεμερειακά τή σχέση του 
μέ τό φίλο του. 'Αποδείχτηκε δτι είχε στήν πραγματικότητα 
παίξει τό θηλυκό ρόλο — συχνά είχε πραγματοποιηθεί συνου-
σία άνάμεσα στούς μηρούς. Μπόρεσα πιά νά τοΰ δείξω δτι ή 
άμυντική του συμπεριφορά δέν ήταν τίποτε άλλο παρά ή 
έκφραση μιάς πάλης ένάντια στήν παράδοση στήν άνάλυση, ή 
όποία, γιά τό άσυνείδητό του, συνδεόταν έμφανώς μέ τήν Ιδέα 
τής παράδοσης στόν άναλυτή μέ θηλυκό τρόπο. Κι αύτό έπίσης, 
δμως, ήταν προσβολή στήν ύπερηφάνειά του κι αύτός ήταν ό 
λόγος τής σθεναρής του άντίθεσης στήν έπίδραση τής άνάλυ-
σης. 'Αντέδρασε σ' αύτό μ' Ενα Επιβεβαιωτικό δνειρο: ήταν 
ξαπλωμένος σ' Ενα ντιβάνι μέ τόν άναλυτή κι ό άναλυτής τόν 
φιλούσε. "Ομως, αύτό τό σαφέστατο δνειρο έξαπέλυσε Ενα νέο 
κύμα άντίστασης καί πάλι μέ τήν παλιά μορφή τών παραπόνων 
(ή άνάλυση δέν τοΰ έκανε τίποτε, δέν μπορούσε νά τόν 
έπηρεάσει, δέν όδηγοΰσε πουθενά, ό ίδιος ήταν όλότελα ψυ-
χρός, κλπ.). 'Ερμήνευσα αύτά τά παράπονα σάν ύποτίμηση τής 
άνάλυσης καί σάν άμυνα στήν παράδοση σ' αύτήν. Ταυτόχρο-
να, άρχισα νά τοΰ έξηγώ τήν οίκονομική σημασία τοΰ μπλοκα-
ρίσματός ίου. Τοΰ είπα δτι, άκόμη καί στή βάση τών δσων είχε 
άναφέρει γιά τήν παιδική καί τήν έφηβική του ήλικία, ήταν 
σαφές δτι είχε περιτειχίσει τόν Εαυτό του Ενάντια σ' δλες τίς 
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άπογοητεύσεις, πού είχε δοκιμάσει στόν έξωτερικό κόσμο κι 
ένάντια στην άσκημη, ψυχρή μεταχείρισή του άπό τόν πατέρα, 
τόν άδελφό καί τούς δασκάλους. Αύτή ήταν ή μόνη του 
σωτηρία — Εστω κι άν αύτή ή σωτηρία συμπαρακολουθούνταν 
άπό πλήθος περιορισμούς τής άπόλαυσης τής ζωής. 

Δέχτηκε άμέσως αύτή τήν έξήγηση σά βάσιμη καί στή 
συνέχεια άνέφερε άναμνήσεις άπό τή συμπεριφορά του άπέναν-
τί στούς δασκάλους. Πάντα τούς Εβρισκε πολύ ψυχρούς κι 
άπόξενους (σαφής προβολή τών δικών του αίσθημάτων) κι 
άκόμη κι δταν Εξωτερικά Ερεθιζόταν δταν τόν χτυπούσαν ή τόν 
μάλωναν, Εσωτερικά Εμενε άδιάφορος. Σέ σύνδεση μ' αύτό, μού 
είπε δτι συχνά είχε έπιθυμήσει νά 'μαι πΐ(5 αύστηρός. Στήν 
<*ρχή> ή σημασία αύτής τής έπιθυμίας δέ φάνηκε νά ταιριάζει 
στήν κατάσταση. Πολύ άργότςρα άποσαφηνίστηκε δτι στό 
βάθος τού πείσματός του βρισκόταν ή πρόθεση νά μέ σπρώξει 
κι έμένα καί τά πρωτότυπά μου, τούς δασκάλους, σέ στραβό 
δρόμο. 

Γιά κάμποσες μέρες ή άνάλυση προχωρούσε άπαλλαγμένη 
άπό άντιστάσεις. Συνέχισε άναφέροντας δτι ύπήρξε μιά έποχή, 
στήν πρώιμη παιδική του ήλικία, πού ήταν πολύ άγριος κι 
έπιθετικός. Ταυτόχρονα, κατά παράδοξο τρόπο, Εβλεπε δνειρα 
πού άποκάλυπταν μιά Εντονα θηλυκή στάση άπέναντί μου. 
Μπορούσα νά ύποθέσω μόνο δτι ή άνάμνηση τής έπιθετικότη-
τάς του είχε ταυτόχρονα κινητοποιήσει τά αίσθήματα Ενοχής, 
πού Εκφράζονταν σ' αύτά τά δνειρα παθητικής-θηλυκής φύσης. 
'Απόφυγα τήν άνάλυση τών όνείρων, δχι μόνο γιατί δέν 
συνδέονταν άμεσα μέ τήν ύπάρχουσα κατάσταση τής μεταβίβα-
σης, άλλά καί γιατί δέ φαινόταν προετοιμασμένος νά συλλάβει 
τή σύνδεση άνάμεσα στήν έπιθετικότητά του καί στά δνειρα 
πού Εκφραζαν αίσθήματα Ενοχής. ΎποθΕτω δτι μερικοί άναλυ-
τές θά τό θεωρήσουν αύτό σάν αύθαίρετη έπιλογή ύλικοΰ. 
'Απέναντι σέ κάτι τέτοιο, ώστόσο, μπορώ ν' άντιπαραθέσω τήν 
κλινικά δοκιμασμένη θέση δτι τό άριστο στή θεραπεία θά 
έπιτευχθεϊ δταν Εχει Εγκαθιδρυθεί μιά άμεση σύνδεση άνάμεσα 
στήν τωρινή κατάσταση τής μεταβίβασης καί στό παιδικό 
ύλικό. "Έτσι, τό μόνο πού Εκανα ήταν νά Εκφράσω τήν ύπόθεση 
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δτι ή Ανάμνηση τής άγριας συμπεριφοράς του, στά παιδικά του 
χρόνια, έξυπονοοΰσε δτι κάποτε ήταν όλότελα διαφορετικός, τό 
άκριβώς Αντίθετο άπ' αύτό πού ήταν σήμερα καί ή άνάλυση θά 
Επρεπε ν* άποκαλύψει τό χρόνο καί τίς περιστάσεις, πού 
όδήγησαν στή μεταμόρφωση τού χαρακτήρα του. Πιθανότατα, 
ή τωρινή του θηλυπρέπεια ήταν κίνηση άπομάκρυνσης άπ' τό 
δρόμο τού Επιθετικού Ανδρισμού. Ό Ασθενής δέν Αντέδρασε 
διόλου σ' αύτή τήν ύπόδειξη. 'Αντίθετα, ξαναβούλιαξε στήν 
παλιΑ Αντίσταση: δέν μπορούσε νά κάνει τίποτε, δέν μπορούσε 
νά νιώσει τίποτε, ή άνάλυση δέν τοΰ έκανε τίποτε, κλπ. 

Ερμήνευσα καί πάλι τά αίσθήματα κατωτερότητάς του καί 
τίς έπανειλημμένες προσπάθειές του ν' άποδείξει δτι ή άνάλυ-
ση, ή Ακριβέστερα, δ Αναλυτής, ήταν Ανίσχυροι — ταυτόχρονα 
δμως προσπάθησα νά χειριστώ καί τή μεταβίβαση τής στάσης 
πού είχε άπέναντι στόν άδελφό του. Ό Ιδιος είχε πει δτι ό 
άδελφός του έπαιζε πάντοτε τόν κυρίαρχο ρόλο. Πήρε μέρος σ' 
αύτή τήν προσπάθεια μέ πολύ μεγάλο δισταγμό, προφανώς 
έπειδή άφοροΰσε τήν κεντρική συγκρουσιακή κατάσταση τής 
παιδικής του ήλικίας. 'Επανέλαβε δτι ή μητέρα πρόσεχε πολύ 
τόν άδελφό του, χωρίς ώστόσο νά προχωρήσει μέχρι τή δικιά 
του στάση άπέναντι σ' αύτή τήν προτίμηση. "Οπως άποδείχτη-
κε άπ' τήν προσεχτική έρευνα πρός αύτή τήν κατεύθυνση, ήταν 
όλότελα άνίκανος ν' Αντιληφθεί τό φθόνο του γιά τόν άδελφό 
του. Αύτός ό φθόνος — έπρεπε νά ύποθέσουμε — ήταν τόσο 
στενά δεμένος μ' Ενα έντονο μίσος καί τόσο βαθιά άπωθημένος 
άπό φόβο, ώστε μήτε τό αίσθημα τοΰ φθόνου δέν άφηνόταν νά 
φτάσει στή συνείδηση. Μιά Ιδιαίτερα Ισχυρή άντίσταση προέ-
κυψε άπ' τήν προσπάθειά μου ν' άναδείξω αύτό τό φθόνο γιά 
τόν άδελφό του. Αύτή κράτησε πολλές μέρες καί χαρακτηριζό-
ταν άπό στερεότυπα παράπονα γιά τήν άδυναμία του. Μιά κι ή 
άντίσταση δέν ύποχωροΰσε, έπρεπε νά δεχτούμε δτι βρισκόμα-
στε μπρός σέ μιά πολύ άμεση άμυνα ένάντια στό πρόσωπο τοΰ 
άναλυτή. Τόν παρακίνησα ξανά νά μιλήσει έλεύθερα καί άφοβα 
γιά τήν άνάλυση καί ίδιαίτερα γιά τόν άναλυτή καί νά πει τί 
έντυπωση τοΰ έκανε ό άναλυτής κατά τήν πρώτη συνάντηση3. 
5. Ά π ό τότε άπόκτησα τή συνήθεια νά παρακινώ τόν άσθενή νά κάνει μιά περι-
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Μετά πολύ δισταγμό, μοϋ είπε μέ φωνή τρεμάμενη δτι ό 
άναλυτής τοϋ είχε φανεί τραχύτατα άρρενωπός κι άπότομος 
άπέναντί του, σάν άντρας πού θά 'ταν όλότελα άνελέητος 
άπέναντι στίς γυναίκες στά σεξουαλικά ζητήματα. Πώς ταίριαζε 
αύτό στή στάση του άπέναντι στούς άντρες πού τοϋ φαίνονταν 
Ισχυροί; 

Βρισκόμαστε στό τέλος τοϋ τέταρτου μήνα τής άνάλυσης. 
Τώρα πιά, γιά πρώτη φορά, μιά άπωθημένη σχέση μέ τόν 
άδελφό άναδύθηκε — σχέση πού συνδεόταν στενότατα μέ τό 
πιό καταστροφικό στοιχείο τής ύπάρχουσας μεταβίβασης, τό 
φθόνο τής σεξουαλικής Ικανότητας. Εκδηλώνοντας έντονα 
συναισθήματα, θυμήθηκε Εξαφνα δτι πάντοτε καταδίκαζε τόν 
άδελφό του μέ τόν πιό αύστηρό τρόπο γιατί αύτός (δ άδελφός) 
κυνηγοϋσε δλα τά κορίτσια, τά γοήτευε, καί τό 'δείχνε μάλιστα. 
Τό παρουσιαστικό μου τοϋ είχε θυμίσει άμέσως τόν άδελφό του. 
'Αποχτώντας μεγαλύτερη έμπιστοσύνη μετά τά λεγόμενά του 
αύτά, τοϋ εξήγησα ξανά τήν μεταβιβασιακή κατάσταση καί τοΰ 
έδειξα δτι μέ ταύτιζε μέ τόν Ισχυρό άδελφό του καί, άκριβώς γι' 
αύτό τό λόγο, δέν μπορούσε νά 'ναι είλικρινής άπέναντί μου — 
δτι δηλαδή, μέ καταδίκαζε καί μνησικακοϋσε γιά τήν ύποτιθέ-
μενη άνωτερότητά μου, μέ τόν Ιδιο τρόπο πού καταδίκαζε καί 
μνησικακοϋσε καί γιά τήν ύποτιθέμενη άνωτερότητά τοΰ άδελ-
φοϋ του. Τοΰ είπα άκόμη δτι τώρα πιά ήταν πεντακάθαρο τό δτι 
ή βάση τοϋ αίσθήματος κατωτερότητάς του ήταν Ενα αίσθημα 
σεξουαλικής άνικανότητας. 

Μετά τήν Εξήγηση αύτή, τό κεντρικό στοιχείο τής χαρακτηραντί-
στασης άναδύθηκε αύθόρμητα. Σέ μιά άνάλυση, πού διεξάγεται 
σωστά καί μέ συνέπεια, αύτό θά συμβεί πάντοτε, χωρίς νά 'ναι 
ύποχρεωμένος ό άναλυτής νά πιέζει τήν κατάσταση ή νά καταφεύγει 
σέ προβλέψεις. 'Αστραπιαία θυμήθηκε δτι είχε συγκρίνει έπα-
νειλημμένα τό δικό του μικρό πέος μέ τό μεγάλο πέος τοϋ 
άδελφοϋ του κι δτι φθονούσε τόν άδελφό του γι' αύτό. 

"Οπως ήταν άναμενόμενο, μιά Ισχυρότατη άντίσταση Εμφανί-
στηκε πάλι — παραπονιόταν πάλι δτι «δέν μπορούσε νά κάνει 

γραφή τοΟ προσώπου μου. Αύτό Αποδείχνεται πάντοτε καρποφόρο μέτρο γιά τό 
ξεπέρασμα μπλοκαρισμένων μεταβιβασιακΟν καταστάσεων.' 
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τίποτε», κλπ. Τώρα μπορούσα νά προχωρήσω ίνα βήμα παραπέ-
ρα στίς έρμηνεΐες μου καί νά τοΰ δείξω δτι αύτά τά παράπονα 
ήταν μιά φραστική έκφραση τών αίσθημάτων σεξουαλικής 
άνικανότητάς του. Ή άντίδρασή του σ' αύτό ήταν όλότελα 
άπροσδόκητη. Μετά τήν έρμηνεία μου γιά τή δυσπιστία του, 
δήλωσε γιά πρώτη φορά δτι ποτέ δέν πίστεψε κανέναν άντρα, 
δτι δέν πίστευε τίποτε άπολύτως, ούτε ίσως καί τήν άνάλυση. 
Αύτό, φυσικά, ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Όμως, ή 
σημασία αύτών τών λεγομένων του, ή σχέση της μέ τήν 
προηγούμενη κατάσταση, δέν ήταν άμέσως σαφής. Μιλούσε 
δυό ώρες γιά τίς άμέτρητες άπογοητεύσεις, πού είχε δοκιμάσει 
στή ζωή του καί είχε τή γνώμη δτι αύτή ή δυσπιστία μπορούσε 
λογικά ν' άναχθεϊ σ* αύτές τίς άπογοητεύσεις. Ή παλιά 
άντίσταση έπανεμφανίστηκε. Μιά καί δέν ήμουν σίγουρος γιά 
τό τί κρυβόταν πίσω της αύτή τή φορά, άποφάσισα νά περιμέ-
νω. Γιά κάμποσες μέρες ή κατάσταση παρέμενε άμετάβλητη — 
τά παλιά παράπονα, ή συνηθισμένη συμπεριφορά. Συνέχιζα νά 
έρμηνεύω τά στοιχεία τής άντίστασης, πού είχαν ήδη ύποστεί 
έπεξεργασία καί μού ήταν πολύ οίκεΐα, δταν έξαφνα ένα νέο 
στοιχείο έκανε τήν έμφάνισή του. Είπε δτι φοβόταν τήν άνάλυση 
γιατί μπορεί νά τοΰ στερούσε τά Ιδανικά του. Τώρα ή κατάσταση 
ήταν καί πάλι ξεκάθαρη. Είχε μεταβιβάσει σέ μένα τό άγχος 
τοΰ εύνουχισμοΰ, πού ένιωθε άπέναντι στόν άδελφό του. Μέ 
φοβόταν. Φυσικά, δέν έκανα καμιά νύξη γιά τό άγχος εύνουχι-
σμοΰ, άλλά ξεκίνησα καί πάλι άπ' τό σύμπλεγμα κατωτερότη-
τάς του καί τήν άνικανότητά του καί τόν ρώτησα μήπως 
αίσθανόταν άνώτερος άπ' δλους τούς άλλους άνθρώπους, στή 
βάση τών ύψηλών Ιδανικών του — μήπως θεωρούσε τόν έαυτό 
του καλύτερον άπ* δλους τούς άλλους. Τό παραδέχτηκε εύκολα 
— καί, στήν πραγματικότητα, προχώρησε άκόμη πιό πέρα. 
Διαβεβαίωσε δτι ήταν στ' άλήθεια άνώτερος άπ' τούς άλλους, 
πού κυνηγούσαν γυναίκες κι έκαναν σάν τά ζώα στή σεξουαλι-
κή τους ζωή. Μέ λιγότερη βεβαιότητα πρόσθεσε δτι, δυστυχώς, 
αύτό τό αίσθημα διαταρασσόταν συχνά άπ' τήν άνικανότητά 
του. Προφανώς, δέν είχε άκόμη κατορθώσει νά βρει άκρη μέ τή 
σεξουαλική του άναπηρία. .Μπορούσα τώρα πιά ν' άποσαφηνί-
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σω τόν νευρωσικό τρόπο μέ τόν όποιο προσπαθούσε ν' άντιμε-
τωπίσει τό αίσθημα άνικανότητάς του καί νά τοϋ δείξω ότι 
προσπαθούσε νά ξανακερδίσει Ενα αίσθημα Ισχύος στή σφαίρα 
τών Ιδανικών. Τοΰ έδειξα τήν άναπλήρωση κι έπέσυρα ξανά τήν 
προσοχή του στίς άντιστάσεις Ενάντια στήν άνάλυση, πού 
γεννιόντουσαν άπ' αύτό τό κρυφό αίσθημα άνωτερότητας. Ό χ ι 
μόνο θεωρούσε κρυφά τόν Εαυτό του σάν πιό καλό καί πιό 
Εξυπνο — άλλά καί, γι' αύτόν άκριβώς τό λόγο, ήταν άναγκα-
σμένος ν' άντιστέκεται στήν άνάλυση. Γιατί, άν αύτή πετύχαι-
νε, τότε θά 'πρεπε νά ζητήσει βοήθεια άπό κάποιον καί ή 
άνάλυση θά "χε κατανικήσει τήν νεύρωσή του, πού ή μυστική 
της άξία είχε μόλις άποκαλυφθεΐ. Άπ ' τή σκοπιά τής νεύρω-
σης, αύτό άποτελοϋσε ήττα καί, μέ δρους τοϋ άσυνειδήτου του, 
σήμαινε άκόμη δτι θά γινόταν γυναίκα. Μ" αύτό τόν τρόπο, μ* 
άφετηρία τό έγώ του καί τούς άμυντικούς του μηχανισμούς, 
προετοίμαζα τό Εδαφος γιά τήν Ερμηνεία τοϋ συμπλέγματος τοϋ 
εύνουχισμοΰ καί τής θηλυκής καθήλωσης. 

Έτσι, χρησιμοποιώντας σάν άφετηρία τό παρουσιαστικό τοΰ 
άσθενή, ή χαρακτηρανάλυση είχε κατορθώσει νά διεισδύσει 
άμεσα στήν καρδιά τής νεύρωσης, τό άγχος εύνουχισμοΰ του, 
τό φθόνο τοϋ άδελφοΰ του, πού πήγαζε άπ' τήν προτίμηση τής 
μητέρας γι' αύτόν καί ή συνακόλουθη άπογοήτευση άπ* αύτήν. 
Τά χνάρια τοΰ οίδιπόδειου συμπλέγματος άρχιζαν κιόλας νά 
γίνονται όρατά. Σ' αύτό τό σημείο, ώστόσο, τό σημαντικό δέν 
είναι ή άνάλυση αύτών τών άσυνείδητων στοιχείων — αύτό 
συμβαίνει συχνά κι αύθόρμητα. Τό σημαντικό είναι ή λογική 
σειρά, μέ τήν όποία Εμφανίζονταν καί ή στενή σχέση πού είχαν 
μέ τήν άμυνα τοΰ έγώ καί τή μεταβίβαση. Τέλος, Εξίσου 
σημαντικό είναι τό δτι αύτό συνέβη δίχως πιέσεις, άλλά μέ τήν 
καθαρή άναλυτική Ερμηνεία τών τρόπων τοΰ άσθενή καί τών 
συνοδών αίσθημάτων. Αύτό άποτελεΐ τό είδοποιό στοιχείο τής 
συνεποΰς χαρακτηρανάλυσης. Καί σημαίνει τήν πλήρη Επεξερ-
γασία τών συγκρούσεων, πού Εχουν άφομοιωθεΐ άπό τό έγώ. 

Ά ς κάνουμε μιά σύγκριση μΕ τό τί θά μποροϋσε νά συμβεί άν 
δέν είχαμε μέ συνέπεια Εστιάσει τήν προσπάθειά μας στίς 
άμυνες τοϋ Εγώ τοϋ άσθενή. Στήν άρχή-άρχή κιόλας, ύπήρχε ή 
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δυνατότητα έρμηνείας τόσο τής παθητικής όμοφυλόφιλης σχέ-
σης του μέ τόν άδελφό του, δσο καί τών έπιθυμιών θανάτου. Δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι καί τά δνειρα καί οί συνακόλουθοι συνειρ-
μοί θά 'χαν προσφέρει πρόσθετο ύλικό γιά έρμηνεία. "Ομως, 
δσο οί άμυνες τοΰ έγώ δέν είχαν συστηματικά κι όλοκληρωτικά 
ύποστεϊ προηγούμενη έπεξεργασία, καμιά έρμηνεία δέ θά προ-
καλούσε συναισθηματική άπάντηση — άντίθετα, θά 'χαμε 
κερδίσει μιά διανοητική γνώση τής παθητικής του έπιθυμίας, 
άπό τή μιά, καί μιά ναρκισσιστική, έντονα φδρτισμένη συναι-
σθηματικά άμυνα ένάντια σ' αύτές τίς έπιθυμίες, άπό τήν άλλη. 
Τά αίσθήματα, πού άντιστοιχοΰσαν στήν παθητικότητα καί στίς 
φονικές ένορμήσεις, θά 'χαν παραμείνει στήν ύπηρεσία τής 
άμυνας. Τό άποτέλεσμα θά 'ταν μιά χαοτική κατάσταση, ή 
τυπική θλιβερή είκόνα μιάς άνάλυσης πλούσιας σ' έρμηνεΐες 
καί φτωχής σ' άποτελέσματα. 'Αρκετοί μήνες ύπομονετικής κι 
έπίμονης δουλειάς πάνω στήν άντίσταση τοΰ έγώ, μέ Ιδιαίτερη 
άναφορά στήν μορφή της (παράπονα, κάμψη, κλπ.), άνέβασαν 
τό έγώ στό έπίπεδο, πού τοΰ ήταν άναγκαίο γιά ν' Αφομοιώσει 
δ,τι ήταν άπωθημένο, έλευθέρωσαν τά συναισθήματα καί προ-
κάλεσαν μιά μετατόπισή τους πρός τήν κατεύθυνση τών άπωθη-
μένων Ιδεών. 

Έτσι, δέν είναι δυνατό νά είπωθεί δτι ύπήρχαν δυό τεχνικές, 
πού θά μπορούσαν νά 'χαν έφαρμοστεΐ σ' αύτή τήν περίπτωση 
— ύπήρχε μόνο μιά, άν πρόθεσή μας ήταν νά μεταβάλλουμε 
δυναμικά τήν περίπτωση. Ελπίζω δτι ή περίπτωση αύτή έδειξε 
μ' άρκετή σαφήνεια τήν κύρια διαφορά στήν άντίληψη τής 
έφαρμογής τής θεωρίας στήν τεχνική. Τό πιό σημαντικό 
κριτήριο τής άποτελεσματικής άνάλυσης είναι ή χρησιμοποίη-
ση λίγων (άλλά καίριων καί συνεκτικών) έρμηνειών, άντί γιά 
ένα πλήθος άσυστηματοποίητων έρμηνειών, πού άδυνατοΰν νά 
λάβουν ύπόψη τους τή δυναμική καί οίκονομική άποψη τής 
περίπτωσης. "Αν ό άναλυτής δέν ύποκύψει στόν πειρασμό τοΰ 
ύλικοϋ, άλλά έκτιμήσει σωστά τή δυναμική του θέση καί τόν 
οίκονομικό του ρόλο, τό άποτέλεσμα είναι δτι, άν καί τό ύλικό 
θά τοΰ προσφερθεί άργότερα, θά 'ναι ώστόσο πιό πολύπλευρο, 
πλήρες καί συναισθηματικά φορτισμένο. Τό δεύτερο κριτήριο 

115 



είναι ή διατήρηση μιας συνεχούς σύνδεσης άνάμεσα στήν 
τωρινή κατάσταση καί στήν παιδική κατάσταση. Ή άρχική 
άσυναρτησία καί σύγχυση τοΰ άναλυτικοΰ ύλικοΰ μετατρέπεται 
σέ μιά ταχτική διάταξη — δηλαδή, ή διαδοχή τών άντιστάσεων 
καί τών περιεχομένων καθορίζεται πιά άπ' τίς είδικές δυναμικές 
καί δομικές σχέσεις τής Ιδιαίτερης νεύρωσης. Όταν τό έργο 
τής έρμηνείας δέ διεξάγεται συστηματικά, ό άναλυτής πρέπει 
πάντοτε νά καταφεύγει σ' ένα νέο ξεκίνημα, νά έρευνά, νά 
μαντεύει πιό πολύ παρά νά συμπεραίνει. Όταν τό έργο τής 
έρμηνείας κινείται μέ βάση τίς κατευθυντήριες γραμμές τής 
χαρακτη ρανάλυσης, τότε ή άναλυτική διαδικασία άναπτύσσεται 
μέ φυσικό τρόπο. Στήν πρώτη περίπτωση, ή άνάλυση προχωρά-
ει όμαλά στήν άρχή, άλλά μπλέκεται δλο καί περισσότερο σέ 
δυσκολίες — στή δεύτερη περίπτωση, οί σοβαρότερες δυσκολί-
ες έμφανίζονται στίς πρώτες βδομάδες καί στούς πρώτους μήνες 
τής θεραπείας, άλλά δίνουν τή θέση τους σέ όμαλότερη 
δουλειά, άκόμη καί μέ τό βαθύτερο ύλικό. Έτσι, λοιπόν, ή τύχη 
κάθε άνάλυσης έξαρτάται άπ' τήν είσαγωγική φάση τής θερα-
πείας, δηλαδή, άπό τό σωστό ή λαθεμένο ξεκαθάρισμα τών 
άντιστάσεων. "Αρα, τό τρίτο κριτήριο είναι τό ξεκαθάρισμα τής 
περίπτωσης, δχι αύθαίρετα κι άπ* δποια θέση τυχαίνει νά 'ναι 
πιό έκδηλη καί κατανοητή, άλλά άπ' αύτές τίς θέσεις, δπου 
κρύβεται ή Ισχυρότερη άντίσταση τοΰ έγώ — άκολουθούμενο 
άπό τή συστηματική έπέκταση τής άρχικής διείσδυσης στό 
άσυνείδητο καί τήν έπεξεργασία τών σημαντικών παιδικών 
καθηλώσεων, πού είναι συναισθηματικά φορτισμένες σέ κάθε 
δοσμένη στιγμή. Μιά άσυνείδητη θέση, πού έκδηλώνεται μέ 
δνειρα ή μέ συνειρμούς, σ' ένα όρισμένο σημείο τής θεραπείας 
κι άνεξάρτητα άπό τό γεγονός δτι έχει κεντρική σημασία γιά τή 
νεύρωση, μπορεί νά παίζει έναν τελείως δευτερεύοντα ρόλο, 
δηλαδή, νά μήν έχει καμιά συγκαιρινή σημασία σέ σχέση μέ 
τήν τεχνική τής περίπτωσης. Στόν άσθενή μας, ή θηλυκή σχέση 
μέ τόν άδελφό ήταν τό κεντρικό παθογόνο στοιχείο. Όμως, 
στούς πρώτους μήνες, ό φόβος άπώλειας τής άναπλήρωσης τής 
άνικανότητας, πού ύποθάλπτονταν άπ' τά φαντασιωσικά Ιδεώδη 
τοΰ έγώ, άποτελοΰσε τό κύριο πρόβλημα σέ σχέση μέ τήν 
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τεχνική. Τό λάθος, πού γίνεται συνήθως, είναι ότι ό άναλυτής 
Επικεντρώνει τήν προσπάθειά του στό κεντρικό στοιχείο τοϋ 
νευρωσικοΰ σχηματισμού (πού συνήθως Εκδηλώνεται μέ κάποιο 
τρόπο άπ' τήν άρχή-άρχή), άντί νά συγκεντρώσει τίς προσπά-
θειΕς του πρώτα σ' αύτές τίς θέσεις, πού Εχουν είδική συγκαιρι-
νή σημασία. 'Υποβαλλόμενες σέ συστηματική Επεξεργασία ή 
μιά μετά τήν άλλη, αύτές οί θέσεις πρέπει τελικά νά όδηγήσουν 
στό κεντρικό παθογόνο στοιχείο. Μέ λίγα λόγια, είναι σημαντι-
κό, ή, άκριβέστερα, άποφασιστικό γιά τήν έπιτυχία πολλών 
περιπτώσεων, τό πώς, τό πότε καί άπό ποιά μεριά διεισδύει ό 
άναλυτής στόν πυρήνα τής νεύρωσης. 

Αύτό, πού περιγράφουμε Εδώ σά χαρακτηρανάλυση, δέν 
είναι δύσκολο νά συνταιριαστεί μέ τή φροϋδική θεωρία τοΰ 
σχηματισμού τών άντιστάσεων καί τής διάλυσης τών άντιστά-
σεων. Γνωρίζουμε δτι κάθε άντίσταση άποτελειται άπό μιά 
ένόρμηση τοΰ id πού άναχαιτίζεται κι άπό μιά ένόρμηση τοϋ 
Εγώ, πού άναχαιτίζει. Κι οί δυό Ενορμήσεις είναι άσυνείδητες. 
Κατ' άρχήν, θά μπορούσε νά φανεί θέμα προτίμησης τό άν θά 
Ερμηνευτεί πρώτα ή Ενόρμηση τοϋ id ή Ενόρμηση τού Εγώ. Γιά 
παράδειγμα: άν μιά όμοφυλόφιλη άντίσταση, μέ τή μορφή 
σιωπής, συναντιέται εύθύς έξαρχής στήν άνάλυση, ή παρόρμη-
ση τοΰ id μπορεί ν' άντιμετωπιστεί μέ τό νά ποϋμε στόν άσθενή 
δτι αύτή τή στιγμή αίσθάνεται τρυφερές διαθέσεις γιά τό 
πρόσωπο τοΰ άναλυτή. Ή θετική του άντίσταση Εχει Ερμηνευ-
τεί καί, άν δΕν τραπεί σέ φυγή, θά χρειαστεί πολύν καιρό μέχρι 
νά συμφιλιωθεί μ' αύτή τή φρικτή Ιδέα. Συνεπώς, ό άναλυτής 
πρέπει νά δώσει προτεραιότητα σ' αύτή τήν πλευρά τής 
άντίστασης, πού βρίσκεται πλησιέστερα στό συνειδητό έγώ — 
δηλαδή, στήν άμυνα τοΰ έγώ — λέγον'τας άπλά καί μόνο 
στόν άσθενή, πρώτα-πρώτα, δτι είναι σιωπηλός έπειδή «γιά τόν 
ίνα ή τόν άλλο λόγο» άπορρίπτει τήν άνάλυση, πιθανά γιατί Εγινε 
κατά κάποιον τρόπο Επικίνδυνη γι* αύτόν. ΜΕ λίγα λόγια, ή 
άντίσταση άντιμετωπίζεται χωρίς νά ύπεισΕλθουμε στήν παρόρ-
μηση τοΰ id. Στήν πρώτη περίπτωση, αύτή ή πλευρά τής 
άντίστασης, πού άντιστοιχεί στό id (στό προηγούμενο παράδει-
γμα, ή Ερωτική τάση) άντιμετωπίζεται μΕ τήν Ερμηνεία — στή 
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δεύτερη περίπτωση, αύτή ή πλευρά τής άντίστασης, πού άντι-
στοιχεΐ στό έγώ, δηλαδή, ή άπόρριψη, άντιμετωπίζεται μέ τήν 
έρμηνεία. 

Χρησιμοποιώντας αύτή τή διαδικασία, διασπάμε ταυτόχρονα 
καί τήν άρνητική μεταβίβαση, στήν όποία καταλήγει τελικά 
κάθε άμυνα, καί τό χαρακτήρα, τή θωράκιση τοΰ έγώ. Τό 
έπιφανειακό στρώμα κάθε άντίστασης, δηλαδή, τό στρώμα τό 
πλησιέστερο στή συνείδηση, πρέπει άπό άναγκαιότητα νά 'ναι 
μιά άρνητική στάση άπέναντι στόν άναλυτή, άνεξάρτητα άπ' τό 
άν ή παρόρμηση τοΰ id βασίζεται στό μίσος ή στήν άγάπη. 
Έτσι, ό άναλυτής γίνεται ένας έχθρός καί είναι έπικίνδυνος 
έπειδή, έπιβάλλοντας τό βαρετό βασικό κανόνα, προκάλεσε τίς 
παρορμήσεις τοϋ id καί διατάραξε τή νευρωσική Ισορροπία. 
Κατά τήν άμυνά του, τό έγώ χρησιμοποιεί πολύ παλιές μορφές 
άμυντικών στάσεων. Σέ ώρα άνάγκης καλεί σέ βοήθεια γιά τήν 
άμυνά του ένορμήσεις μίσους άπό τό id, άκόμη κι όταν 
άποκρούσει μία παρόρμηση άγάπης. 

Έτσι, λοιπόν, άν τηρούμε τόν κανόνα τής άντιμετώπισης 
αύτοΰ τοΰ μέρους τής άντίστασης, πού άνήκει στό έγώ, διαλύου-
με παράλληλα κι ένα μέρος τής άρνητικής μεταβίβασης, μιά 
ποσότητα συναισθηματικά φορτισμένου μίσους κι έτσι άποφεύ-
γουμε τόν κίνδυνο νά παραβλέψουμε τίς καταστροφικές τάσεις, 
πού συχνότατα άποκρύβονται μέ πολλή έπιτυχία — ταυτόχρο-
να, ή θετική μεταβίβαση ένισχύεται. Κι ό άσθενής έπίσης 
καταλαβαίνει τήν έρμηνεία τοΰ έγώ πιό εύκολα, γιατί αύτή 
συνδέεται περισσότερο μέ τά συνειδητά του αίσθήματα — καί, 
μ' αύτό τόν τρόπο, είναι κι αύτός καλύτερα προετοιμασμένος 
γιά τίς έρμηνεΐες τοΰ id, πού άκολουθοΰν άργότερα. 

"Ασχετα άπ' τό τί είδους παρορμήσεις τοϋ id άντιμετωπίζου-
με, ή άμυνα τοϋ έγώ έχει πάντοτε τήν Ίδια μορφή, δηλαδή, αύτή 
πού άντιστοιχεϊ στό χαρακτήρα τοΰ άσθενή — καί ή ίδια 
παρόρμηση τοΰ id άποκρούεται μέ διάφορους τρόπους στούς 
διάφορους άσθενεΐς. Έτσι άφήνουμε άθικτο τό χαρακτήρα, 
δταν έρμηνεύουμε μόνο τήν παρόρμηση τοΰ id. 'Από τήν άλλη 
πάλι, συμπεριλαμβάνουμε στήν άνάλυση καί τόν νευρωσικό 
χαρακτήρα, δταν άντιμετωπίζουμε τίς άντιστάσεις κατά κύριο 
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λόγο άπό τή μεριά τής άμυνας, δηλαδή, τοΰ έγώ. Στήν πρώτη 
περίπτωση, λέμε άμέσως στόν άναλυόμενο τί άποκρούει — στή 
δεύτερη περίπτωση, τοϋ ξεκαθαρίζουμε πρώτα δτι «κάτι» άπο-
κρούει, έπειτα τό πώς τό κάνει αύτό, τί μέσα χρησιμοποιεί γιά 
νά τό κάνει αύτό (χαρακτηρανάλυση) καί μόνο πολύ άργότερα, 
όταν ή άνάλυση τής άντίστασης έχει προοδεύσει άρκετά κι 
Ικανοποιητικά, τοΰ λέμε ή βρίσκει μόνος του ένάντια σέ τί 
στρέφεται ή άμυνα. Σ' αύτό τόν έλικοειδή δρόμο γιά τήν 
έρμηνεία τών παρορμήσεων τοΰ id, όλες οί σχετικές καί 
συναφείς στάσεις τοΰ έγώ άπομακρύνοναι άναλυτικά, προλαμ-
βάνοντας έτσι τόν σοβαρό κίνδυνο νά μάθει κάτι ό άσθενής 
ύπερβολικά νωρίς ή νά μείνει άσυγκίνητος καί άδιάφορος. 

Οί άναλύσεις, στίς όποιες δίνεται τόσο μεγάλη άναλυτική 
προσοχή στίς στάσεις, προχωρούν μέ πιό όργανωμένο κι 
άποτελεσματικό τρόπο, χωρίς νά προκαλοΰν τήν παραμικρή 
ζημιά στή θεωρητική έρευνητική δουλειά. Τό μόνο πού γίνεται 
είναι δτι τά σημαντικά γεγονότα τής παιδικής ήλικίας μαθαί-
νονται άργότερα άπ' τό συνηθισμένο. "Ομως, αύΐό άντισταθμί-
ζεται Ικανοποιητικά άπ' τή συγκινησιακή δροσιά, μέ τήνόποία 
άναλύεται τό παιδικό ύλικό μετά τήν άναλυτική έπεξεργασία 
τών χαρακτηραντιστάσεων. 

Δέν πρέπει πάντως νά μήν άναφέρουμε όρισμένες δυσάρεστες 
πλευρές τής συνεπούς χαρακτηρανάλυσης. Ή χαρακτηρανάλυ-
ση ύποβάλλει τόν άσθενή σέ πολύ μεγαλύτερη ψυχική καταπό-
νηση — ό άσθενής ύποφέρει πολύ περισσότερο, σέ σύγκριση 
μέ τήν πορεία πού παραβλέπει τό χαρακτήρα. Αύτό έχει, 
βέβαια, τό πλεονέκτημα δτι «ξεσκαρτάρει» : αύτοί πού δέν 
άντέχουν δέ θά θεραπεύονταν έτσι κι άλλιώς κι είναι καλύτερα 
ν' άποτυχαίνει μιά περίπτωση μετά τέσσερις ή Εξι μήνες, παρά 
νά χρειαστεί ν' άποτύχει μετά δυό χρόνια. Ή πείρα, δμως, 
δείχνει δτι, άν δέν καταλυθεί ή χαρακτηραντίσταση, δέν 
μπορούμε νά ύπολογίζουμε σέ κανένα Ικανοποιητικό άποτέλε-
σμα. Αύτό Ισχύει Ιδιαίτερα στίς περιπτώσιες, πού Εχουν συγκα-
λυμμένες χαρακτηραντιστάσεις. Τό ξεπέρασμα τής χαρακτη-
ραντίστασης δέ σημαίνει δτι δ άσθενής έχει άλλάξει τό 
χαρακτήρα του — αύτό είναι έφικτό μόνο μετά τήν άνάλυση 
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τών παιδικών του πηγών. Αύτό πού πρέπει νά κάνει είναι μόνο 
ν* άντικειμενικοποιήσει τό χαρακτήρα του καί ν* άποχτήσει 
άναλυτικό ένδιαφέρον γι' αύτόν. Μόλις τό 'χει πετύχει αύτό, 
τότε μιά εύνοϊκή συνέχιση τής άνάλυσης είναι πολύ πιθανή. 

ε) Ή κατάλυση τοΰ μηχανισμού ναρκισσιστικής άμυνας 

Όπως έχουμε ήδη άναφέρει, ή βασική διαφορά άνάμεσα 
στήν άνάλυση ένός συμπτώματος καί τήν άνάλυση ένός νευρω-
σικού γνωρίσματος τοΰ χαρακτήρα έγκειται στό δτι, εύθύς 
έξαρχής, τό πρώτο είναι άπομονωμένο καί άντικειμενικοποιη-
μένο, ένώ τό δεύτερο πρέπει νά διαχωρίζεται συνέχεια κατά τήν 
άνάλυση, έτσι πού ό άσθενής ν' άποκτήσει τήν ίδια στάση 
άπέναντι σ' αύτό δπως κι άπέναντι σ' ένα σύμπτωμα. Σπανιότα-
τα βλέπουμε νά συμβαίνει εύκολα αύτό. 'Υπάρχουν άσθενεΐς, 
πού μικρή δείχνουν τάση νά κρατήσουν άντικειμενική στάση 
άπέναντι στό χαρακτήρα τους. Αύτό είναι κατανοητό, γιατί 
πρόκειται γιά τό ζήτημα τής κατάλυσης τοΰ ναρκισσιστικού 
μηχανισμού άμυνας καί γιά τήν έπεξεργασία τοΰ λιμπιντικοΰ 
άγχους, πού είναι δεσμευμένο σ' αύτόν. 

Ένας είκοσιπεντάχρονος άνθρωπος ζήτησε τή βοήθεια τής 
άνάλυσης έξαιτίας μερικών ήπιων συμπτωμάτων καί κάποιας 
διαταραχής στή δουλειά του. Εμφάνιζε ένα φέρσιμο έλεύθερο, 
γεμάτο αύτοπεποίθηση — κι δμως, έδινε καμιά φορά τήν 
άκαθόριστη έντύπωση δτι ή συμπεριφορά του άπαιτοΰσε έντατι-
κότατη προσπάθεια κι δτι δέν είχε έγκαθιδρύσει μιά αύθεντική 
σχέση μέ τό πρόσωπο, μέ τό όποιο τύχαινε νά μιλά. 'Υπήρχε 
κάτι τό ψυχρό στόν τρόπο τής όμιλίας του. Ή φωνή του ήταν 
άπαλή κι έλαφρά είρωνική. Πού καί ποΰ χαμογελούσε, άλλά 
ήταν δύσκολο νά ξέρεις άν ήταν χαμόγελο άμηχανίας, άνωτερό-
τητας ή είρωνείας. 

Ή άνάλυση ξεκίνησε μέ βίαια συναισθήματα καί μεγάλα 
ποσά έκδραμάτισης. Έκλαιγε δταν μιλούσε γιά τό θάνατο τής 
μητέρας του κι όργιζόταν δταν περιέγραφε τή συνηθισμένη 
άνατροφή τών παιδιών. Γιά τό παρελθόν του έδινε πολύ γενικές 
πληροφορίες: οί γονείς του είχαν κάνει Ενα γάμο κάθε άλλο 
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παρά ευτυχισμένο· ή μητέρα του ήταν πολύ αύστηρή άπέναντί 
του· καί μόνο δταν είχε πιά ένηλικιωθεΐ μπόρεσε νά δημιουργή-
σει μιά μάλλον Επιφανειακή σχέση μέ τ* άδέλφια του. Ό λ α του 
τά λεγόμενα ένίσχυαν τήν άρχική έντύπωση δτι μήτε τό κλάμα 
του, μήτε ή όργή του, μήτε τ* άλλα του συναισθήματα ήταν 
γνήσια καί φυσικά. Ό ίδιος έλεγε δτι δέν ήταν καί τόσο 
άσχημα τά πράγματα καί δπως πάντοτε χαμογελούσε γιά δσα 
έλεγε. Μετά άπό κάμποσες συνεδρίες, άρχισε νά προκαλεί τόν 
άναλυτή. Όταν, π.χ., είχα κλείσει τή συνεδρία, αύτός θά 
συνέχιζε νά μένει έπιδεικτικά ξαπλωμένος στό ντιβάνι — ή θ' 
άρχιζε μιά νέα συζήτηση. Μιά φορά μέ ρώτησε τί θά 'κανα άν 
μ' άρπαζε άπ' τό λαιμό. Μετά δυό συνεδρίες προσπάθησε νά μέ 
τρομάξει μέ μιά ξαφνική κίνηση τοΰ χεριοΰ του πρός τό κεφάλι 
μου. Τραβήχτηκα άσυναίσθητα καί τοΰ είπα δτι ή άνάλυση 
άπαιτοΰσε άπ" αύτόν νά λέει τά πάντα, δχι νά κάνει τά πάντα. 
Μιά άλλη φορά μοΰ χτύπησε τό μπράτσο καθώς έφευγε. Ή 
βαθύτερη, άλλά άνεξήγητη σημασία τής συμπεριφοράς αύτής, 
ήταν μιά άτυπη όμοφυλοφιλική μεταβίβαση, πού έκφραζόταν 
σαδιστικά. Όταν μετάφρασα έπιφανειακά αύτές τίς πράξεις σάν 
προκλήσεις, χαμογέλασε μόνος του κι έγινε άκόμη πιό άπρο-
σπέλαστος. Κι οί πράξεις καί τά λεγόμενα έπαψαν — έμεινε 
μόνο τό στερεότυπο χαμόγελο. "Αρχισε νά βυθίζεται σέ σιωπή. 
"Οταν έπέσυρα τήν προσοχή του στό δτι ή συμπεριφορά του 
είχε χαρακτήρα άντίστασης, χαμογέλασε μόνο κι έπανέλαβε, 
μετά μιά περίοδο σιωπής, τή λέξη «άντίσταση» άρκετές φορές, 
μέ καθαρά είρωνικό τόνο στή φωνή του. Μ' αύτό τόν τρόπο, τό 
χαμόγελό του κι ή τάση του ν' άντιμετωπίζει είρωνικά τά πάντα 
έγιναν ό μοχλός τής άναλυτικής προσπάθειας. 

Ή κατάσταση ήταν άρκετά δύσκολη. "Εκτός άπ* τίς λιγοστές 
πληροφορίες γιά τά παιδικά του χρόνια, δέν ήξερα τίποτε γι* 
αύτόν. Έτσι άναγκάστηκα νά συγκεντρώσω τήν προσπάθειά 
μου στόν τρόπο συμπεριφοράς του. 'Αρχικά υΙοθέτησα μιά 
παθητική στάση καί περίμενα νά δώ τί θά γίνει, άλλά καμιά 
μεταβολή δέ σημειώθηκε στή συμπεριφορά του. Πέρασαν έτσι 
σχεδόν δυό βδομάδες. Τότε πρόσεξα δτι, χρονικά, τό χαμόγελό 
του γινόταν έντονώτερο δταν άπέφευγα τήν έπιθετικότητά του. 
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Σάν πρώτο βήμα, λοιπόν, προσπάθησα νά τόν κάνω νά καταλά-
βει τήν τωρινή αΙτία τοϋ χαμόγελου αύτοϋ. Τοϋ είπα δτι, 
άναμφίβολα, τό χαμόγελό του σήμαινε άρκετά διαφορετικά 
πράγματα, δμως σέ σχέση μέ τό τώρα ήταν ή άντίδρασή του 
στή δειλία μου, πού τήν άπόδειχνε τό άσυνείδητο τράβηγμά του 
πρός τά πίσω. Είπε δτι αύτό ήταν κατά πάσα πιθανότητα 
άλήθεια, συνέχιζε δμως καί νά χαμογελά. Μιλούσε λίγο καί γιά 
θέματα δευτερεύοντα, άντιμετώπιζε τήν άνάλυση είρωνικά κι 
Ελεγε δτι δέν μπορούσε νά πιστέψει τίποτε άπ' δσα τοΰ Ελεγα. 
Βαθμιαία Εγινε δλο καί πιό ξεκάθαρο δτι τό χαμόγελό του 
χρησίμευε σάν άμυνα Ενάντια στήν άνάλυση. Τοΰ τό ύπόδειξα 
Επανειλημμένα στή διάρκεια άρκετών συνεδριών, άλλά πέρασαν 
άρκετές βδομάδες μέχρι νά δει Ενα δνειρο, πού τό περιεχόμενό 
του ήταν πώς μιά στήλη άπό τούβλα διαλύθηκε σΕ ξεχωριστά 
τούβλα άπό μιά μηχανή. Τό τί σχέση είχε.αύτό τό δνειρο μέ τήν 
άναλυτική κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολο νά διερευνηθεί, 
μιά καί στήν άρχή δέν παρουσίαζε κανένα συνειρμό. Τελικά 
δήλωσε δτι τό δνειρο ήταν τελείως ξεκάθαρο — ήταν φανερό 
δτι άφοροΰσε τό άγχος εύνουχισμοΰ — καί χαμογέλασε. Τοΰ 
είπα δτι ή είρωνεία του ήταν άπλά καί μόνο μιά προσπάθεια 
ύποτίμησης τοΰ μηνύματος, πού τοΰ Εστελνε τό άσυνείδητο μέ 
τό δνειρο. Αύτό προκάλεσε μιά προβλητική άνάμνηση* (screen 
memory), πού είχε μέγιστη σπουδαιότητα γιά τή μελλοντική 
άνάπτυξη τής άνάλυσης. Θυμήθηκε δτι κάποτε, δταν ήταν πέντε 
χρονών, περίπου, «Επαιζε τό άλογο» στήν αύλή τοΰ πατρικού 
του σπιτιού. Περπάταγε μέ τά τέσσερα, Εχοντας τό πΕος του νά 
κρέμεται Εξω άπ* τό παντελόνι του. Ή μητέρα του τόν 
άντιλήφθηκε καί τόν ρώτησε τί Εκανε — κι αύτός μόνο πού 
χαμογέλασε. Γιά τήν ώρα ήταν άδύνατο νά βγει τίποτε άλλο. 
'Ωστόσο, είχε προκύψει κάποιο ξεκαθάρισμα — τό χαμόγελο 
του ήταν μέρος τής μητρικής του μεταβίβασης. Όταν τοΰ είπα 
δτι προφανώς ένεργοΰσε καί τώρα δπως είχε Ενεργήσει άπέναν-
τι στή μητΕρα του κι δτι τό χαμόγελό του θά Επρεπε νά "χει 
κάποια όρισμΕνη σημασία, αύτός μόνο χαμογέλασε. Ό λ ' αύτά, 

* 'Ανάμνηση σημαντική άπ' τήν παιδική ήλικία, πού έμφανίζεται έκδηλο καί 
λανθάνον περιεχόμενο κα( μπορεί νά άναλυθεί όπως Ενα όνειρο. (Σ.τ.Μ). 
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είπε, ήταν βέβαια πολύ ώραΐα, άλλά ή σημασία τους τού 
διέφευγε. Γιά κάμποσες μέρες είχαμε τό Ιδιο χαμόγελο καί τήν 
Ιδια σιωπή άπ' τή μεριά του καί άπ' τή δικιά μου μεριά, τή 
συνεπή έρμηνεία τής συμπεριφοράς του σάν άμυνα ένάντια 
στήν άνάλυση καί τοϋ χαμογέλου του σάν κατάπνιξη ένός 
μυστικού φόβου γι' αύτή τήν έρμηνεία. Αύτός, δμως, συνέχιζε 
ν' άποκρούει αύτή τήν έρμηνεία τής συμπεριφοράς του μέ τό 
τυπικό του χαμόγελο. Κι αύτό, μέ τή σειρά του, έρμηνεύτηκε 
σάν άνάχωμα ένάντια στήν έπιρροή μου καί τού τόνισα δτι 
προφανώς χαμογελούσε πάντα στή ζωή του. Παραδέχτηκε δτι 
αύτή ήταν ή μόνη δυνατότητα γιά ν' άντέξει κανείς στόν κόσμο. 
Παραδεχόμενος, δμως, αύτό τό πράγμα, είχε άσυναίσθητα 
συμφωνήσει μέ τήν έρμηνεία μου. Μιά μέρα ήρθε στήν άνάλυ-
ση μέ τό συνηθισμένο του χαμόγελο καί είπε: «Σήμερα θά 
χαρείτε, γιατρέ. Πρόσεξα κάτι πολύ άστεϊο. Στή μητρική μου 
γλώσσα, τούβλα λέμε τούς δρχεις τοΰ άλόγου. Πολύ ώραΐο 
αύτό, έ; "Οπως βλέπετε, είναι τό σύμπλεγμα τοΰ εύνουχισμοΰ». 
Τοΰ είπα δτι μπορεί καί ναί, μπορεί καί δχι δμως — άλλά δσο 
θά κρατούσε αύτή τήν άμυντική στάση, δέ γινόταν συζήτηση 
γι' άνάλυση τοΰ όνείρου του. Ήταν βέβαιο δτι θ' άκύρωνε κάθε 
συνειρμό καί κάθε έρμηνεία μέ τό χαμόγελό του. Πρέπει νά 
προσθέσουμε έδώ δτι τό χαμόγελό του δύσκολα θά τό 'λεγε 
κανείς κάτι περισσότερο άπό ύποψία χαμόγελου — μάλλον 
Εκφράζε μιά αίσθηση κοροϊδίας. Τοΰ είπα δτι δέν ήταν άνάγκη 
νά φοβάται νά γελάσει όλόκαρδα καί δυνατά κατά τήν άνάλυση. 
'Από κείνη τή στιγμή έκδήλωσε πιό ξεκάθαρα τήν είρωνεία 
του. "Ομως, οί λεκτικοί συνειρμοί, έκφραζόμενοι μέ τόση 
είρωνεία, ήταν πολύτιμο σημάδι γιά τήν κατανόηση τής κατά-
στασης. Φαινόταν πολύ πιθανό δτι, δπως συχνά συμβαίνει, ή 
άνάλυση είχε έκληφθεΐ σάν άπειλή εύνουχισμοΰ κι άποφευγό-
ταν στήν άρχή μ' έπιθετικότητα κι άργότερα μέ χαμόγελο. 
Επανήλθα στήν έπιθετικότητα πού είχε έκφράσει στήν άρχή 
τής άνάλυσης καί συμπλήρωσα τίς προηγούμενες έρμηνεΐες 
μου, ύποδείχνοντάς του δτι είχε χρησιμοποιήσει τήν προκλητι-
κότητά του γιά νά δοκιμάσει σέ ποιό βαθμό θά μπορούσε νά μ' 
Εμπιστευθεί, γιά νά δει μέχρι πού μπορούσε νά τό τραβήξει. Μέ 
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λίγα λόγια, αύτή ή Ελλειψη Εμπιστοσύνης ήταν πιθανότατα 
ριζωμένη σέ κάποιον παιδικό φόβο. Αύτή ή έξήγηση τού έκανε 
όλοφάνερα έντύπωση. Ταράχτηκε γιά μιά στιγμή, άλλά γρήγο-
ρα ξαναβρήκε τά νερά του κι άρχισε νά χλευάζει τήν άνάλυση 
καί τόν άναλυτή. Έχοντας καλά συνειδητοποιήσει, άπ' τίς 
λίγες ένδείξεις πού πρόκυπταν άπ' τίς άντιδράσεις του στ* 
όνειρό του, ότι ή Ερμηνεία μου Επεφτε σωστά καί ύπονόμευε 
τούς μηχανισμούς άμυνας τοΰ Εγώ του, άρνήθηκα νά ξεστρατί-
σω. Δυστυχώς αύτό δέν τοΰ άρεσε καί τόσο καί όχυρώθηκε μέ 
τόσο πείσμα πίσω άπ' τό χαμόγελό του, δσο κι έγώ στήν 
έρμηνευτική μου προσπάθεια. Πέρασαν πολλές βδομάδες χωρίς 
καμιά φανερή πρόοδο. Ενέτεινα τίς έρμηνεΐες μου, δχι μόνο μέ 
τό νά 'μαι πιό έπίμονος, άλλά καί συνδέοντας δλο καί πιό 
στενά τό χαμόγελό του μέ τόν ύποτιθέμενο παιδικό φόβο. Τοΰ 
ύπέδειξα δτι φοβόταν τήν άνάλυση, γιατί αύτή θά μπορούσε ν' 
Αναζωπυρώσει τίς παιδικές του συγκρούσεις. Τοΰ είπα δτι 
κάποτε είχε ξεμπερδέψει μ' αύτές τίς συγκρούσεις, άν καί μέ 
τρόπο δχι καί τόσο Ικανοποιητικό καί τώρα άντιδροΰσε στήν 
πιθανότητα νά χρειαστεί νά ξαναδοκιμάσει δλα δσα νόμιζε δτι 
τά είχε δαμάσει μέ τή βοήθεια αύτοΰ τοΰ χαμόγελου. "Ομως, 
έξαπατοΰσε τόν έαυτό του, γιατί ή ταραχή του, τήν ώρα πού 
έξιστορούσε τό θάνατο τής μητέρας του, ήταν άληθινή. Ριψο-
κινδύνεψα καί τή γνώμη δτι ή σχέση του μέ τή μητέρα του δέν 
ήταν άπαλλαγμένη άπό διφορούμενα — δχι μόνο τή φοβόταν 
καί τή χλεύαζε, άλλά καί τήν άγαποΰσε. Μέ τρόπο σοβαρότερο 
άπ* τόν συνηθισμένο άνέφερε λεπτομέρειες άπ' τή δίχως άγάπη 
στάση τής μητέρας του άπέναντί του. Κάποτε μάλιστα τόν είχε 
τραυματίσει στό χέρι μέ μαχαίρι γιατί ήταν άταχτος. Σ' αύτό, 
δμως, πρόσθεσε: «Σά νά λέμε, δηλαδή, σύμφωνα μέ τήν 
άναλυτική θεωρία είναι κι αύτό πάλι τό σύμπλεγμα τοΰ εύνουχι-
σμοΰ;» "Ομως, μέσα του φαινόταν νά προετοιμάζεται κάτι τό 
σοβαρό. Μέ βάση τήν άναλυτική κατάσταση, συνέχισα νά 
Ερμηνεύω τήν τωρινή καί τή λανθάνουσα σημασία αύτοΰ τοΰ 
χαμόγελου. Σ' αύτό τό διάστημα άναφέρθηκαν κι άλλα δνειρα. 
Τό έκδηλό τους περιεχόμενο ήταν μάλλον τυπικό συμβολικών 
φαντασιώσεων εύνουχισμοΰ. Τελικά παρήγαγε ένα δνειρο, δπου 
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Εμφανίζονταν άλογα κι Ενα άλλο, δπου είχε κινητοποιηθεί ή 
πυροσβεστική — κι άπό Ενα δχημα ύψωνόταν Ενας ψηλός 
πύργος, άπ* δπου Εκτοξευόταν μιά Ισχυρή στήλη νερού πάνω 
στίς φλόγες Ενός καιόμενου σπιτιού. Εκείνο τόν καιρό άναφέρ-
θηκαν καί περιστασιακές νυχτερινές ένουρήσεις. Κι δ Ιδιος 
άναγνώριζε, άν κι άκόμη μ' Ινα χαμόγελο, τή σύνδεση άνάμεσα 
στό «δνειρο τοΰ άλόγου » καί στό δτι «έπαιζε τ' άλογο«·. Καί 
πραγματικά θυμήθηκε δτι τό μακρύ γεννητικό δργανο τών 
άλόγων παρουσίαζε πάντοτε Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γι' αύτόν καί 
πρόσθεσε αύθόρμητα δτι άναμφίβολα κι ό Ιδιος είχε μιμηθεί 
ένα τέτοιο άλογο στό παιδικό του παιχνίδι. Ή ένούρηση έπίσης 
τοΰ προκαλοΰσε μεγάλη εύχαρίστηση. Δέ θυμόταν άν έβρεχε τό 
κρεβάτι του δταν ήταν μικρός. 

Μιά άλλη φορά, ένώ συζητούσαμε τό παιδικό νόημα τοΰ 
χαμόγελου του, παρουσίασε μιά διαφορετική έρμηνεία γιά τό 
περιστατικό τοΰ χαμόγελου δταν «Επαιζε τ' άλογο». Ήταν πολύ 
πιθανό, είπε, δτι αύτό τό χαμόγελο είχε σκοπό δχι νά κοροϊδέ-
ψει, άλλά νά προσπαθήσει ν' άφοπλίσει τή μητέρα του, πού 
φοβόταν δτι θά τόν μαλώσει. Μ" αύτό τόν τρόπο ήρθε πολύ 
πλησιέστερα σ' αύτό πού, μέ βάση τή συμπεριφορά του κατά 
τήν άνάλυση, τοΰ Ερμήνευα τόσους μήνες. Έτσι, λοιπόν, ή 
λειτουργία κι ή σημασία τοΰ χαμόγελου είχε μεταβληθεί στήν 
πορεία τής άνάπτυξής του: στήν άρχή ήταν προσπάθεια Εξευμενι-
σμού, άργότερα Εγινε άναπλήρωση κάποιου Εσωτερικού φόβου καί 
τελικά χρησίμευε σάν αίσθημα άνωτερότητας. Ό Ιδιος ό άσθενής 
έφτασε σ' αύτή τήν έξήγηση δταν, στή διάρκεια άρκετών 
συνεδριών, άνέπλαθε τόν τρόπο πού είχε βρεϊ γιά νά δαμάζει τή 
δυστυχία τών παιδικών του χρόνων. Έτσι, λοιπόν, ή σημασία 
ήταν: «τίποτε δέν μπορεί νά μέ βλάψει — είμαι άτρωτος 
άπέναντι στά πάντα». Μ* αύτή τή δεύτερη Εννοια ήταν πού τό 
χαμόγελο είχε γίνει άντίσταση κατά τήν άνάλυση, άμυνα 
ένάντια στήν άναζωπύρωση τών παλιών συγκρούσεων. Ό 
παιδικός φόβος φαινόταν δτι. ήταν τό βασικό κίνητρο γι' αύτή 
τήν άμυνα. Ένα δνειρο, πού είδε δ άσθενής κατά τό τέλος τοΰ 
πέμπτου μήνα τής άνάλυσης, άποκάλυψε τό πιό βαθύ στρώμα 
τοΰ φόβου του — τό φόβο τής έγκατάλειψής του άπ' τή μητέρα 
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του. Τό όνειρο ήταν τό Εξής: «Συνοδευόμενος άπό Ενα άγνωστο 
πρόσωπο, διασχίζω μ' αύτοκίνητο μιά παντέρημη καί τρομαχτι-
κή στήν δψη πόλη. Τά σπίτια είναι κατερειπωμένα, τά παράθυ-
ρα κατεστραμμένα. Ψυχή δέ φαίνεται. Ήταν λές κι ό θάνατος 
είχε ρημάξει αύτόν τόν τόπο. Φτάνουμε σέ μιά έξώπορτα κι έγώ 
θέλω νά γυρίσω πίσω. Λέω στόν συνοδό μου δτι θά 'πρεπε νά 
ρίξουμε μιά ματιά Ινα γύρω. Ένας άντρας καί μιά γυναίκα είναι' 
γονατισμένοι στό πεζοδρόμιο καί θρηνούν. Προχωρώ πρός τό 
μέρος τους γιά νά τούς ρωτήσω κάτι. Καθώς άγγίζω τούς ώμους 
τους αύτοί τινάζονται φοβισμένοι κι έγώ ξυπνώ κατατρομαγμέ-
νος». Ό σημαντικότερος συνειρμός ήταν δτι ή πόλη Εμοιαζε μ' 
αύτήν, δπου είχε ζήσει μέχρι τά τέσσερά του χρόνια. Συμβολι-
κά, ό θάνατος τής μητέρας καί τό αίσθημα παιδικής Εγκατάλει-
ψης ήταν ξεκάθαρα στενά δεμένα. Ό συνοδός ήταν ό άναλυ-
τής. Γιά πρώτη φορά ό άσθενής πήρε Ενα δνειρο τελείως στά 
σοβαρά καί χωρίς χαμόγελο. Ή χαρακτηραντίσταση είχε 
διασπαστεί καί είχε Εγκαθιδρυθεί σχΕση μέ τό παιδικό ύλικό. 
Άπ ' αύτή τή στιγμή καί πέρα, μ' Εξαίρεση τίς συνηθισμένες 
διακοπές πού προκαλούσαν οί ύποτροπές τής παλιάς χαρακτη-
ραντίστασης, ή άνάλυση προχωρούσε χωρίς ίδιαίτερη δυσκο-
λία. Εμφανίσθηκε, δμως, μιά βαθιά κατάθλιψη, πού Εξαφανί-
στηκε μόνο μέ τόν καιρό. 

Φυσικά, οί δυσκολίες ήταν πολύ μεγαλύτερες άπ' δσο μπορεί 
νά δείχνει αύτή ή σύντομη σύνοψη. Ή φάση τής άντίστασης 
κράτησε Εξι δλόκληρους μήνες καί χαρακτηρίστηκε άπό συνε-
χή κοροϊδία τής άνάλυσης. Ά ν δέν είχε τήν άναγκαία ύπομονή 
κι έμπιστοσύνη στήν άποτελεσματικότητα τής συνεπούς Ερμη-
νείας τής χαρακτηραντίστασης, θά μπορούσε κανείς εύκολα νά 
τά βροντήξει δλα χάμω. 

Ά ς προσπαθήσουμε τώρα νά δούμε άν ή κατοπινή άναλυτική 
διερεύνηση τοΰ μηχανισμού αύτής τής περίπτωσης θά δικαιο-
λογούσε τή χρήση μιάς διαφορετικής τεχνικής διαδικασίας. 
Είναι άλήθεια δτι δ τρόπος συμπεριφοράς τοΰ άσθενή θά 
μπορούσε νά 'χει λιγότερο ΕξΕχουσα θέση στήν άνάλυση — 
καί, στή θέση του, τά λιγοστά δνειρα νά 'χαν ύποβληθε! σέ 
άκριβέστερη άνάλυση. Είναι έπίσης άλήθεια δτι θά μπορούσε 
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νά 'χει έμφανίσει έρμηνεύσιμους συνειρμούς. "Ας παραμερίσου-
με τό ότι Ô άσθενής αύτός, μέχρι πού άρχισε άνάλυση, πάντοτε 
λησμονούσε τά όνειρά του ή καί δέν όνειρευόταν διόλου. Καί 
μόνο μετά τή στιγμή, πού ή συμπεριφορά του έρμηνεύτηκε μέ 
συνέπεια, μπόρεσε νά παρουσιάσει όνειρα μέ σαφές περιεχόμε-
νο καί μέ Ιδιαίτερη σχέση μέ τήν άναλυτική κατάσταση. Είμαι 
προετοιμασμένος γιά τήν άντίρρηση ότι ό άσθενής θά παρουσί-
αζε τ' άντίστοιχα όνειρα κι αύθόρμητα. "Αν άρχίσουμε, δμως, 
μιά τέτοια συζήτηση, μπλέκουμε σ' άντιδικία γιά πράγματα πού 
δέν μπορούν ν' άποδειχθούν. 'Υπάρχουν πολλές έμπειρίες πού 
δείχνουν δτι μιά κατάσταση, σάν κι αύτή πού έμφάνιζε αύτός ό 
άσθενής, δέν ξεμπερδεύεται εύκολα μέ μόνη τήν παθητική 
άναμονή — κι άν γίνει κάτι τέτοιο, αύτό όφείλεται μόνο στήν 
τύχη, δηλαδή, ό άναλυτής δέν έχει τόν έλεγχο τής άνάλυσης. 

"Ας ύποθέσουμε δτι είχαμε έρμηνεύσει τούς συνειρμούς του 
σχετικά μέ τό σύμπλεγμα εύνουχισμού, δτι είχαμε δηλαδή 
προσπαθήσει νά κάνουμε συνειδητό τό άπωθημένο περιεχόμε-
νο, τό φόβο νά κόψει ή νά κοπεί. Ενδέχεται κι αύτή ή 
πρόσβαση νά είχε φέρει άποτέλεσμα θετικό. Όμως, τό γεγονός 
δτι δέν μπορούμε νά πούμε μέ σιγουριά πώς έτσι θά γινόταν, τό 
γεγονός δτι άναγνωρίζουμε τό στοιχείο τής τύχης, μάς άναγκά-
ζει ν* άπορρίψουμε σάν μη-άναλυτική αύτοΰ τοΰ είδους τήν τεχνι-
κή, πού παραβαίνει τήν ούσία τοΰ ψυχαναλυτικού έργου. Μιά τέ-
τοια τεχνική θά σήμαινε έπάνοδό σ' έκεϊνο τό στάδιο τής άνάλυ-
σης, δπου κανείς δέ σκοτιζόταν γιά τίς άντιστάσεις, έπειδή κανείς 
δέν άναγνώριζε τήν ύπαρξή τους καί γι' αύτό προχωρούσε κατευ-
θείαν στήν έρμηνεία τής σημασίας τοΰ άσυνείδητου. Είναι φανε-
ρό άπ ' τήν ίδια τήν έξιστόρηση τοΰ περιστατικού δτι αύτή ή τε-
χνική θά σήμαινε καί παραμέληση τών άμυνών τοΰ έγώ. 

θά μποροΰσε άκόμη ν' άντειπωθεί δτι, άν καί δ τεχνικός 
χειρισμός τής ύπόθεσης ήταν άπόλυτα σωστός, οί πολεμικές 
μου ήταν έκτός τόπου καί χρόνου. Αύτά πού λέω είναι 
αύτονόητα καί διόλου νέα — έτσι άλλωστε δουλεύουν οί 
άναλυτές. Δέν άρνοΰμαι τό δτι οί γενικές άρχές δέν είναι νέες, 
τό δτι ή χαρακτηρανάλυση είναι άπλά ή είδική έφαρμογή τής 
άρχής τής άνάλυσης τών άντιστάσεων. Όμως, πολλά χρόνια 
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πείρας στό σεμινάριο Εδειξαν ξεκάθαρα καί χωρίς διφορούμενα 
ότι, Ενώ οί άρχές τής τεχνικής τής άνάλυσης τών άντιστάσεων 
είναι γενικά γνωστές κι άναγνωρισμένες, στήν πράξη άκολου-
θείται σχεδόν άποκλειστικά μιά πορεία βασισμένη στήν παλιά 
τεχνική τής άμεσης Ερμηνείας τοΰ άσυνείδητου. Αύτή ή διά-
σταση άνάμεσα στή θεωρητική γνώση καί τήν πραγματική 
πρακτική ήταν ή αίτία δλων τών λαθεμένων άντιρρήσεων 
ένάντια στήν συστηματική προσπάθεια τοΰ σεμιναρίου τής 
Βιέννης γι* άνάπτυξη τής συνεποΰς Εφαρμογής τής θεωρίας 
στή θεραπεία. Αυτοί, πού έλεγαν δτι αύτά δλα ήταν κοινοτοπί-
ες καί τίποτε τό νέο δέν πρόσφεραν, βασίζονταν στή θεωρητι-
κή γνώση — ένώ έκεΐνοι, πού Ισχυρίζονταν δτι δλα αύτά ήταν 
λάθος καί δχι «φροϋδική άνάλυση», σκέφτονταν μέ βάση τή 
δικιά τους πρακτική πού, δπως είπαμε, παρέκκλινε σημαντικά 
άπό τή θεωρία. 

Ένας συνάδελφος μέ ρώτησε κάποτε τί θά 'χα κάνει στήν 
άκόλουθη περίπτωση: τέσσερις βδομάδες είχε σέ θεραπεία Ενα 
νέο άντρα, πού είχε όχυρωθεΐ σέ μιά άπόλυτη σιωπή, άλλά 
κατά τά άλλα ήταν πολύ φιλικός καί, πρίν καί μετά τήν 
άναλυτική συνεδρία, είχε τήν πρόσοψη μιάς πολύ καλής 
προδιάθεσης. Ό άναλυτής είχε ήδη δοκιμάσει τά πάντα, 
άπείλησε δτι θά σταματήσει τήν άνάλυση καί, τελικά, δταν 
άκόμη κι ένός όνείρου ή έρμηνεία δέν έφερε κανένα άποτέλε-
σμα, καθόρισε μιά δρισμένη ήμερομηνία τερματισμού. Τό 
λιγοστό όνειρικό ύλικό δέν περιείχε τίποτε άλλο έκτός άπό 
σαδιστικούς φόνους. Ό άναλυτής είχε πει στόν άσθενή δτι τά 
δνειρά του έδειχναν ξεκάθαρα δτι στίς φαντασιώσεις του 
θεωρούσε τόν Εαυτό του φονιά. "Ομως, αύτό δέν πρόσφερε 
τίποτε. Ό άναλυτής δέν ήταν Ικανοποιημένος μέ τήν άποψή 
μου δτι δέν έχει νόημα νά γίνεται μιά βαθιά έρμηνεία σ' Εναν 
άσθενή, πού Εμφανίζει Εντονες άντιστάσεις, άκόμη κι άν τό 
ύλκικό παρουσιάζεται τελείως ξεκάθαρα σ' Ενα δνειρο. Ό 
ίδιος είχε τή γνώμη δτι άλλη Εναλλακτική λύση, Εκτός άπ' 
αύτή, δέν ύπήρχε. Στήν ύπόδειξή μου δτι ή σιωπή τοΰ άσθενή 
θά 'πρεπε νά 'χει έρμηνευθεΐ σάν άντίσταση, αύτός είπε δτι 
κάτι τέτοιο ήταν άδύνατο: δέν ύπήρχε «διόλου ύλικό» διαθέσι-
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μο γιά μιά τέτοια Ερμηνεία. Μά δέν ύπήρχε άραγε, Εκτός άπ* 
τό περιεχόμενο τών όνείρων, άρκετό «ύλικό» στήν ίδια τή 
συμπεριφορά τοΰ άσθενή, στήν άντίφαση άνάμεσα στή σιωπή 
του κατά τή διάρκεια τής άναλυτικής συνεδρίας καί τή φιλική 
του στάση Εξω άπ' αύτήν; Δέν ήταν τουλάχιστον Ενα πράγμα 
ξεκάθαρο μέ βάση τήν κατάσταση, δηλαδή τό δτι ό άσθενής 
μέ τή σιωπή του — γιά νά τό ποΰμε δσο γίνεται μέ πιό 
γενικούς δρους — έξέφραζε μιάν άρνητική στάση ή μιά άμυνα* 
τό δτι, άν κρίνουμε άπό τά δνειρά του, έξέφραζε σαδιστικές 
παρορμήσεις, πού προσπαθοΰσε νά τίς άντισταθμίσει καί νά 
τίς συγκαλύψει μέ τή φορτικά φιλική του συμπεριφορά; Γιατί 
άραγε Ενας άναλυτής δέχεται τό ρίσκο νά βγάζει συμπεράσμα-
τα σχετικά μέ τίς άσυνείδητες διεργασίες άπό μιά παραδρομή 
τοΰ άσθενή — τό νά ξεχάσει λογουχάρη κάτι στό γραφείο τοΰ 
άναλυτή — άλλά φοβάται νά βγάζει συμπεράσματα άπό τή 
συμπεριφορά τοΰ άσθενή, πού Εχει έπίδραση στή σημασία τής 
άναλυτικής κατάστασης; Μήπως ή συμπεριφορά τοΰ άσθενή 
προσφέρει λιγότερο πρόσφορο ύλικό άπ' δ,τι μιά παραδρομή; 
Κάτι έμπόδιζε τόν συνάδελφό μου νά τό συλλάβει αύτό. Είχε 
κολλήσει στήν άποψή του δτι ή άντίσταση δέν μπορούσε ν' 
άντιμετωπιστεΐ γιατί «δέν ύπήρχε ύλικό». Δέν μπορεί νά ύπάρ-
χει άμφιβολία δτι ή Ερμηνεία τής φονικής Επιθυμίας ήταν 
σφάλμα. Τό άποτέλεσμα μιας τέτοιας Ερμηνείας μπορεί νά 'ναι 
μόνο ό παραπέρα Εκφοβισμός τοΰ Εγώ τοΰ άσθενή, πού γίνεται 
άκόμη πιό άπροσπέλαστο στήν άνάλυση. Οί δυσκολίες τών 
περιπτώσεων, πού παρουσιάζονταν στό σεμινάριο, ήταν παρό-
μοιας φύσης. Ύπήρχε πάντοτε μιά ύποτίμηση ή πλήρης 
άγνόηση τής συμπεριφοράς τοΰ άσθενή σάν Ερμηνεύσιμου 
ύλικοΰ· ή Επανειλημμένη προσπάθεια Εξάλειψης τής άντίστα-
σης άπ' τή θέση τοΰ id, άντί μέσα άπό τήν άνάλυση τής 
άμυνας τοΰ Εγώ- καί, τέλος, ή συχνά λεγόμενη Ιδέα, πού 
χρησίμευε σά δικαιολογία, δτι ό άσθενής άπλούστατα δέν 
ήθελε νά γίνει καλά ή ήταν «υπερβολικά ναρκισσιστικός». 

Ή τεχνική τής κατάλυσης τής ναρκισσιστικής άμυνας σ* 
άλλους τύπους δέ διαφέρει ούσιαστικά άπ* αύτήν, πού περιγρά-
ψαμε παραπάνω. "Αν, π.χ., δ άσθενής δέν Εμφανίζει ποτέ 
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συγκινησιακή συμμετοχή καί παραμένει Αδιάφορος, άνεξάρτη-
τα άπ' τό τί ύλικό παράγει, τότε άντιμετωπίζουμε ένα έπικίνδυ-
νο συναισθηματικό μπλοκάρισμα, πού ή άνάλυσή τους πρέπει 
νά "χει προτεραιότητα σέ σχέση μέ ότιδήποτε άλλο, άν 
θέλουμε ν' άποφύγουμε τόν κίνδυνο νά πάει δλο τό ύλικό κι 
δλες οί έρμηνεΐες μας χαμένα. "Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ό 
άσθενής μπορεί ν' άποχτήσει μιά καλή γνώση τής ψυχαναλυτι-
κής θεωρίας, άλλά δέ θά γίνει καλά. "Αν, άντιμετωπίζοντας ένα 
τέτοιο μπολοκάρισμα, ό άναλυτής έπιλέξει νά μή σταματήσει 
τήν άνάλυση λόγω «Ισχυρού ναρκισσισμού», τότε μπορεί νά 
κάνει μιά συμφωνία μέ τόν άσθενή. Θά δοθεί στόν άσθενή ή 
δυνατότητα νά σταματήσει τήν άνάλυση δποτε θελήσει — σ' 
άντάλλαγμα, δμως, θά έπιτρέψει στόν άναλυτή νά έπιμείνει 
στήν άντιμετώπιση τής συγκινησιακής του χωλότητας μέχρι 
πού αύτή νά έξαλειφθεΐ. Κάποτε — αύτό συνήθως άπαιτεΐ 
πολλούς μήνες (σέ μιά περίπτωση, Ενάμιση χρόνο) — δ 
άσθενής άρχίζει νά κάμπτεται, κάτω άπό τή συνεχή πίεση τής 
συγκινησιακής του χωλότητας καί τών αίτίων της. Στό μεταξύ, 
δ άναλυτής θά 'χει βαθμιαία κερδίσει άρκετές ένδείξεις γιά νά 
ύπονομεύσει τήν άμυνα ένάντια στό άγχος, πού άποτελεΐ κάθε 
συναισθηματικό μπλοκάρισμα. Τελικά, ό άσθενής Εξεγείρεται 
ένάντια στήν άπειλή τής άνάλυσης, ένάντια στήν άπειλή πού 
στρέφεται κατά τής προστατευτικής ψυχικής του θωράκισης, 
ένάντια στήν άπειλή νά βρεθεί στό έλεος τών ένορμήσεών του, 
Ιδιαίτερα τών έπιθετικών. Μέ τήν έξέγερση, δμως, ένάντια σ" 
αύτή τήν «άνοησία», ή έπιθετικότητά του άφυπνίζεται καί δέν 
άργεΐ τό πρώτο συναισθηματικό ξέσπασμα (δηλαδή, μιά άρνη-
τική μεταβίβαση) μέ τή μορφή ένός παροξυσμού μίσους. "Αν ό 
άναλυτής καταφέρει νά τό σπρώξει αύτό πολύ πιό πέρα, τότε 
τό παιχνίδι κερδήθηκέ. "Οταν οί έπιθετικές ένορμήσεις Εκδη-
λωθούν άνοιχτά, τό συναισθηματικό μπλοκάρισμα Εχει διαπε-
ραστεί κι δ άσθενής είναι Ικανός γιά άνάλυση. "Απ* αύτό τό 
σημείο καί πέρα, ή άνάλυση τραβά τή συνηθισμένη πορεία 
της. Ή δυσκολία συνίσταται στήν άποκάλυψη τής Επιθετικό-
τητας. 

Τό Ιδιο Ισχύει καί δταν, Εξαιτίας τής Ιδιομορφίας τοΟ 
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χαρακτήρα τους, ol ναρκισσιστικοί άσθενεΐς δίνουν λεκτική 
διέξοδο στήν άντίστασή τους. "Οταν, π.χ., μιλούν μεγαλόστο-
μα, χρησιμοποιοΟν τεχνική όρολογία, πάντοτε άκαμπτα έπιλεγ-
μένη ή συγχυσμένη. Αύτός ό τρόπος όμιλίας άποτελεϊ άδιαπέ-
ραστο τείχος — καί, πρίν ύποβληθεΐ σ' άνάλυση, καμιά 
πραγματική πρόοδος δέν μπορεί νά πραγματοποιηθεί. Κι έδώ, 
έπίσης, ή συνεπής έρμηνεία τής συμπεριφοράς τού άσθενή 
προκαλβΐ ναρκισσιστική έξέγερση: ό άσθενής δέ θέλει ν' 
άκούσει δτι μιλά μέ τέτοια μεγαλοστομία κι έπιτήδευση ή δτι 
χρησιμοποιεί τεχνική όρολογία γιά νά συγκαλύψει τό σύμπλε-
γμα κατωτερότητάς του κι άπ' τόν έαυτό του κι άπ' τόν 
άναλυτή, ή δτι μιλά μπερδεμένα γιατί θέλει νά φαίνεται 
Ιδιαίτερα έξυπνος — ένώ ή ούσία τοΰ ζητήματος είναι δτι δέν 
μπορεί νά διατυπώσει μ' άπλό τρόπο τίς σκέψεις του. Μ* αύτό 
τόν τρόπο, τό δύσβατο έδαφος τοΰ νευρωσικοΰ χαρακτήρα έχει 
έξομαλυνθεΐ σ' έναν ούσιαρτικό τομέα κι έχει διανοιχτεί μιά 
όδός προσπέλασης στά παιδικά θεμέλια τοΰ χαρακτήρα καί 
τής νεύρωσης. Δέ χρειάζεται νά τονίσουμε δτι δέν είναι 
άρκετές οί νύξεις σχετικά μέ τή φύση τής άντίστασης. "Οσο 
πιό σθεναρή άποδείχνεται δτι είναι, τόσο μέ πιό πολλή 
συνέπεια πρέπει νά έρμηνεύεται. "Αν οί άρνητικές στάσεις 
άπέναντι στόν άναλυτή, πού προκαλούνται άπό τή συνεπή 
αύτή άντίσταση, άναλύονται ταυτόχρονα, τότε πολύ μικρός 
κίνδυνος ύπάρχει νά διακόψει ό άσθενής τή θεραπεία. 

Τό άμεσο άποτέλεσμα τής άναλυτικής άποδυνάμωσης τής 
θωράκισης τοΰ χαρακτήρα καί τής διάτρησης τοΰ ναρκισσι-
στικού άμυντικοΰ μηχανισμού είναι διπλό: 1) Ή άποδέσμεοση 
τών συναισθημάτων άπ' τίς άντιδρασιακές τους προσδέσεις καί 
συγκαλύψεις· 2) ή διαμόρφωση μιάς όδοΰ εΙσόδου στήν κεντρική 
περιοχή τής παιδικής σύγκρουσης, τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα καί τό 
Λγχος εύνουχισμοΰ. Αύτή ή πορεία έχει ένα πλεονέκτημα, πού 
δέ θά 'πρεπε νά ύποτιμηθεΐ. Έτσι δχι μόνο φτάνουμε στό 
περιεχόμενο τών παιδικών έμπειριών — άλλά καί τίς κάνουμε 
νά 'ρθουν γι' άνάλυση στό είδικό πλαίσιο μέσα στό όποιο 
έχουν άφομοιωθεΐ, δηλαδή, μέ τή μορφή πού τούς έχει προσδώ-
σει τό έγώ. Τό βλέπουμε Επανειλημμένα στήν άνάλυση δτι ή 
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δυναμική άξΙα τοϋ Ίδιου στοιχείου τοϋ Απωθημένου ύλικοϋ 
κυμαίνεται, σάν συνάρτηση τοΰ βαθμού στόν όποίο έχουν 
άποδυναμωθεΐ οί άμυνες τοΰ έγώ. Σέ πολλές περιπτώσεις ή 
συναισθηματική κάθεξη τών παιδικών έμπειριών έχει ένσωμα-
τωθεΐ στό χαρακτήρα σάν άμυντικός μηχανισμός, μ* άποτέλε-
σμα ή άπλή έρμηνεία τοΰ περιεχομένου νά φτάνει ν* άγγίξει 
τίς άναμνήσεις, όχι δμως καί τά συναισθήματα. Σέ τέτοιες 
περιπτώσεις, ή έρμηνεία τοΰ παιδικού ύλικοϋ πρίν άπόδεσμευ-
θοΰν τά συναισθήματα, πού είναι ένσωματωμένα στό χαρακτή-
ρα, άποτελεϊ βαρύ σφάλμα. Σ* αύτή τήν παράλειψη θά 'πρεπε 
ν' άποδοθοΰν, π.χ., οί μακρόχρονες, θλιβερές καί λίγο-πολύ 
άκαρπες άναλύσεις τών ψυχαναγκαστικών χαρακτήρων4. "Αν, 
άντίθετα, τά συναισθήματα, πού άντιστοιχοΰν στόν άμυντικό 
σχηματισμό τοΰ χαρακτήρα, άπελευθερωθοΰν πρώτα, τότε αύ-
τόματα συμβαίνει μιά νέα κάθεξη τών παιδικών ένστικτικών 
έκφράσεων. Ή χαρακτηραναλυτική έρμηνεία τών άντιστάσεων 
άποκλείει τήν άνάμνηση χωρίς συναισθήματα, έξαιτίας τής 
διαταραχής τής νευρωσικής Ισορροπίας, πού πάντοτε έπισυμ-
βαίνει στήν άρχή τής άνάλυσης τοΰ χαρακτήρα. 

Σ' άλλες πάλι περιπτώσεις, ό χαρακτήρας άναδύεται άπό 
μόνος του σάν Ισχυρό προστατευτικό τείχος ένάντια στή 
βίωση τοϋ παιδικού άγχους κι έτσι αύτοσυντηρεϊται, άνεξάρ-
τητα άπ' τόν άκρωτηριασμό τής joie de vivre [χαρά τής ζωής, 
Σ.τ.Μ.] πού συνεπάγεται. "Αν ένας άσθενής μέ τέτοιο χαρακτή-

6. Μιά περίπτωση μπορεί νά μΑς δείξει πόσο άποφασιστική είναι ή προσοχή ή 
ή παράλειψη τοΟ τρόπου συμπεριφοράς τού άσθενή. Ένας ψυχαναγκαστικός 
χαρακτήρας, πού ήταν ήδη δώδεκα χρόνια σ' άνάλυση χωρ(ς αίσθητή βελτίωση 
κα( καλά Ενημερωμένος γιά τά παιδικά του κίνητρα, π.χ., γιά τήν κεντρική 
πατρική σύγκρουση, μιλούσε μέ παράξενα μονότονο τρόπο κατά τήν άνάλυση, 
κάπως τραγουδιστά κα( μέ σφιγμένα τά χέρια του. Τόν ρώτησα άν είχε άναλυθεί 
ποτέ αύτή ή συμπεριφορά του. Δέν είχε. Στήν άρχή δέν καταλάβαινα τίποτε άπ* 
τήν περίπτωση. Μιά μέρα πρόσεξα δτι μιλούσε σάν νά προσευχόταν. Τόν 
πληροφόρησα γιά τήν παρατήρησή μου κι άμέσως αύτός μου είπε ότι, παιδί 
όντας, είχε έξαναγκασθεί άπ' τόν πατέρα του νά συμμετέχει σέ συγκεντρώσεις 
προσευχής, πράγμα πού τό 'κανε μέ πολύ ζόρι. Προσευχόταν, άλλά μέ 
διαμαρτυρίες. Τό Ιδιο μήνυμα Εδινε στόν άναλυτή γιά δώδεκα χρόνια: «ΏραΙα, 
θά κάνω δπως μοΟ λές, άλλά μέ διαμαρτυρίες». Ή άποκάλυψη αύτής τής 
φαινομενικά άσήμαντης λεπτομέρειας στή συμπεριφορά του άνοιξε τό δρόμο 
στήν άνάλυση καί όδήγησε στά βαθύτερα θαμμένα συναισθήματα. 
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ρα άρχίσει άναλυτική θεραπεία γιά τό Ενα ή τό άλλο σύμπτω-
μα, αύτό τό προστατευτικό τείχος έξακολρυθεΐ νά λειτουργεί 
κατά τήν άνάλυση σά χαρακτηραντίσταση — καί σύντομα 
γίνεται φανερό δτι τίποτε δέν μπορεί νά γίνει πρίν τήν 
καταστροφή τής χαρακτηροθωράκισης, πού συγκαλύπτει κι 
Εξουδετερώνει τό παιδικό άγχος. Αύτό συμβαίνει, π.χ., στήν 
περίπτωση τής ήθικής παραφροσύνης καί στούς μανιακούς, 
ναρκισσιστικούς-σαδιστικούς χαρακτήρες. Κι έδώ ό άναλυτής 
άντιμετωπίζει συχνά τό δύσκολο πρόβλημα, άν τό ύπάρχον 
σύμπτωμα δικαιολογεί μιά μακρόπνοη χαρακτηρανάλυση. Για-
τί δέν πρέπει νά ύπάρχει άμφιβολία γι* αύτό: δταν ή άνάλυση 
τοΰ χαρακτήρα καταστρέφει τή χαρακτηρολογική άναπλήρω-
ση, Ιδιαίτερα σέ περιπτώσεις δπου αύτή ή άμυνα είναι σχετικά 
καλή, δημιουργείται μιά προσωρινή κατάσταση, πού μοιάζει 
μέ κατάρρευση τοΰ έγώ. Σ' δρισμένες άκραΐες περιπτώσεις, 
είναι άλήθεια δτι μιά τέτοια κατάρρευση είναι άναγκαία, πρίν 
μπορέσει ν* άναπτυχθεΐ μιά νέα, προσανατολισμένη στήν πρα-
γματικότητα δομή τοΰ έγώ. (Πρέπει, δμως, νά παραδεχτούμε 
δτι αύτή ή κατάρρευση θά έπερχόταν άπό μόνη της, άργά ή 
γρήγορα — κι ό σχηματισμός Ενός συμπτώματος ήταν τό 
πρώτο σημάδι γι' αύτό). Ό καθένας, ώστόσο, είναι έπιφυλα-
κτικός, Εκτός κι άν ή περίπτωση είναι Επείγουσα, στό νά 
υίοθετήσει Ενα μέτρο, πού ΕμπεριΕχει τόσο βαριά εύθύνη. 

ΔΕν μπορεί πάλι ν' άγνοηθεϊ, σ' αύτό τό πλαίσιο, τό δτι, σέ 
κάθε περίπτωση πού χρησιμοποιείται, ή χαρακτηρανάλυση 
προκαλεί βίαιες συγκινήσεις — καί φτάνει μάλιστα συχνά στή 
δημιουργία Επικίνδυνων καταστάσεων. Γι' αύτό δ άναλυτής 
πρέπει νά διαθέτει πολύ γερή τεχνική κατάρτιση καί νά 
Ελέγχει τήν άνάλυση σέ κάθε στιγμή. Μερικοί άναλυτές θ' 
άπέρριπταν Ισως τή χαρακτηραναλυτική διαδικασία γι' αύτό 
τό λόγο. "Αν γίνει αύτό, δμως, τότε ή άναλυτική θεραπεία 
πολλών άσθενών είναι βέβαιο πώς θ' άποτύχει. Ύπάρχουν 
νευρώσεις, πού άπλούστατα δέν μπορούν νά προσπελασθούν μέ 
ήπια μέσα. Οί μέθοδοι πού χρησιμοποιούνται κατά τή χαρα-
κτηρανάλυση, ή συνεπής καταπόνηση τής χαρακτηροαντίστα-
σης καί ή έπίμονη Ερμηνεία τών μορφών, τών μέσων καί τών 
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κινήτρων της, είναι τόσο Ισχυρές, δσο καί δυσάρεστες γιά τόν 
άσθενή. Αύτό δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν προετοιμασία τοΰ 
άσθενή γι' άνάλυση — είναι μιά άπαράβατη άναλυτική άρχή. 
Είναι, ώστόσο, σκόπιμο νά δώσουμε στόν άσθενή νά καταλά-
βει, εΰθύς έξαρχής, δλες τ(ς προβλεπόμενες δυσαρέσκειες κα( 
δυσκολίες τής θεραπείας. 

στ) Γιά τίς άριστες συνθήκες Αναλυτικής άναγωγής στήν παιδική 
κατάσταση άπό τήν τωρινή κατάσταση 

Μιά καί ή συνεπής έρμηνεία τής συμπεριφοράς τοΰ άσθενή 
αύθόρμητα προσφέρει πρόσβαση στίς παιδικές πηγές τής νεύ-
ρωσης, ένα νέο έρώτημα άνακύπτει: ύπάρχουν κριτήρια γιά 
τόν προσδιορισμό τοΰ χρόνου, δπου δ τωρινός τρόπος συμπε-
ριφοράς θά 'πρεπε ν' άναχθεΐ στό παιδικό του πρωτότυπο; 
Πραγματικά, ένα άπ' τά κύρια καθήκοντα τής άνάλυσης συνί-
σταται σ' αύτήν άκριβώς τήν άναγωγή. Μ" αύτούς τούς γενι-
κούς δρους, δμως, ή φόρμουλα δέν είναι έφαρμόσιμη στήν 
καθημερινή πρακτική, θά 'πρεπε άραγε αύτή ή άναγωγή νά 
γίνει άμεσα, μέ τήν έμφάνιση τών πρώτων σημείων τοΰ σχετι-
κού παιδικού ύλικοΰ; ή ύπάρχουν παράγοντες πού ύποδείχνουν 
δτι θά ήταν καλύτερα νά περιμένουμε μιά είδική χρονική 
στιγμή; Καί πρώτα-πρώτα, πρέπει νά 'χουμε στό νοΰ μας δτι ό 
σκοπός τής άναγωγής, δηλαδή ή διάλυση τής άντίστασης καί 
ή έξάλειψη τής άμνησίας, δέν άποτελεΐ άμεση έπιδίωξη σέ 
πολλές περιπτώσεις. Αύτό τό ξέρουμε καλά άπό ξεκάθαρες 
έμπειρίες. Είτε ό άσθενής δέν πάει πιό πέρα άπό μιά διανοητι-
κή κατανόηση, είτε ή προσπάθεια άναγωγής παραλύεται άπ' 
τήν άμφιβολία. Αύτό έξηγεϊται άπ' τό γεγονός δτι, δπως 
άκριβώς καί στήν περίπτωση τής συνειδητοποίησης μιάς άσυ-
νείδητης Ιδέας, ή τοπογραφική διαδικασία μετατροπής άποκο-
ρυφώνεται μόνο δταν συνδυάζεται μέ τή δυναμική-συγκινησια-
κή διαδικασία τής συνειδητοποίησης. Δυό πράγματα είναι 
άναγκαϊα γιά νά τό πετύχουμε αύτό: I) ή κύρια άντίσταση 
πρέπει νά "χει τουλάχιστον άποδυναμωθεΐ* 2) ή κάθεξη τής 
Ιδέας, πού πρέπει νά γίνει συνειδητή ή (δπως στήν περίπτωση 
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τής άναγωγής) πρέπει ν' Αποκαλυφθεί σ' ένα όρισμένο πλαί-
σιο, πρέπει νά 'χει φτάσει σ' Ινα μίνιμουμ έντασης. "Οπως, 
δμως, γνωρίζουμε, τά λιμπιντικά φορτισμένα αίσθήματα τής 
άπωθημένης Ιδέας συνήθως «άποκόπτονται», δηλαδή, δεσμεύ-
ονται στό χαρακτήρα ή στίς δξεΐες μεταβιβασιακές συγκρού-
σεις καί άντιστάσεις. "Αν, λοιπόν, ή τωρική άντίσταση άνα-
χθεΐ στίς παιδικές της πηγές, πρίν άναπτυχθεΐ όλόπλευρα 
(δηλαδή, άμέσως μόλις έντοπισθεϊ Ινα ίχνος τής παιδικής της 
βάσης), τότε ή Ινταση τής κάθεξής της δέν άξιοποιεϊται 
όλοκληρωτικά. Τό περιεχόμενο τής άντίστασης Ιχει χρησιμο-
ποιηθεί άναλυτικά κατά τήν έρμηνεία, άλλά τό άντίστοιχο 
συναίσθημα δέν Ιχει συμπεριληφθεί. Ά ν , μ' άλλα λόγια, καί ή 
τοπογραφική καί ή δυναμική άποψη ληφθούν ύπόψη κατά τήν 
έρμηνεία, τότε μάς Επιβάλλεται ό έξής περιορισμός: ή άντίστα-
ση δέν πρέπει νά κοπεί δσο είναι μπουμπούκι. Αντίθετα, 
πρέπει ν' άφεθεί νά φτάσει στήν πλήρη ώρίμανση μές στό 
καμίνι τής μεταβιβασιακής κατάστασης. Στήν περίπτωση ά-
δρανών χαρακτηρολογικών άπολιθώσεων, πού Ιχουν γίνει χρό-
νιες, οί δυσκολίες δέν μπορούν ν' άντιμετωπιστούν μέ κανέναν 
άλλο τρόπο. Στόν κανόνα τοΰ Φρόυντ δτι ό άσθενής πρέπει νά 
δδηγηθεϊ άπό τήν έκδραμάτιση στήν άνάμνηση, άπ' τό τωρινό 
στό παιδικό, πρέπει νά προστεθεί τό δτι, προτού γίνει αύτό, 
αύτό πού Ιχει ύποστεϊ χρόνια άδρανοποίηση πρέπει νά ξανα-
βρεί μιά νέα ζωντανή πραγματικότητα στήν τωρινή μεταβιβα-
σιακή κατάσταση. Έχουμε έδώ μιά διαδικασία ίδια μ' αύτή 
πού παρατηρείται κατά τή θεραπεία τών χρόνιων φλεγμονών 
— δηλαδή, πρώτα τίς κάνουμε όξείες μ' έρεθισμό κι αύτό είναι 
πάντοτε άναγκαίο στήν περίπτωση τών χαρακτήραντιστάσεων. 
Σέ προχωρημένα στάδια τής άνάλυσης, δταν δ άναλυτής είναι 
σίγουρος γιά τή συνεργασία τοΰ άσθενή, ή «θεραπεία μ' 
έρεθισμό», δπως τήν όνόμαζε δ Φερέντσι, δέν είναι πιά άπα-
ραίτητη. Δίνεται ή έντύπωση δτι, δταν Ινας άναλυτής κατασι-
γάζει μιά δλότελα άνώριμη μεταβιβασιακή κατάσταση, τό 
κάνει αύτό άπό φόβο γιά τίς καταπονήσεις, πού άποτελοΰν 
άναφαίρετο τμήμα τών Ισχυρών μεταβιβασιακών άντιστάσεων. 
Έτσι, παρά τήν καλύτερη θεωρητική γνώση, ή άντίσταση 
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θεωρείται συχνά σάν κάτι Εντονα άνεπιθύμητο, κάτι μόνο 
παρενοχλητικό. Αύτό είναι τό αίτιο καί τής τάσης κατάπνιξης 
τής άντίστασης, άντί νά τήν άφήνουμε ν' άναπτυχθεΐ καί τότε 
νά τή χτυπάμε. Φαίνεται σάν νά ξεχνιέται τό ότι ή Ιδια ή 
νεύρωση έμπεριέχεται στήν άντίσταση, τό δτι, διαλύοντας τήν 
άντίσταση, διαλύουμε κι ένα μέρος τής νεύρωσης. 

Τό ν' άφήνεται ή άντίσταση ν' άναπτυχθεΐ είναι άναγκαϊο 
καί γιά έναν άκόμη λόγο. 'Εξαιτίας τής περίπλοκης δομής 
κάθε άντίστασης, δλοι οί προσδιορισμοί καί τά σημαντικά της 
περιεχόμενα γίνονται κατανοητά μόνο μέ τόν καιρό — κι δσο 
πιό καλά έχει κατανοηθεί ή κατάσταση τής άντίστασης τόσο 
πιό πετυχημένη θά 'ναι ή έρμηνεία της, άνεξάρτητα άπό τούς 
δυναμικούς παράγοντες πού προαναφέραμε. Ή διπλή φύση τής 
άντίστασης, τά συγκαιρινά καί τά Ιστορικά της κίνητρα, 
άπαιτούν νά συνειδητοποιηθούν πρώτα όλόπλευρα οί μορφές 
τών άμυνών τοΰ έγώ, πού περιέχει. Μόνο μετά τήν άποσαφήνι-
ση τής τωρινής σημασίας τής άντίστασης έπιτρέπεται νά 
έρμηνευθεΐ ή παιδική της καταγωγή, στό φώς τοΰ ύλικοΰ πού 
έχει παραχθεί. Αύτό Ισχύει γιά τούς άσθενεϊς έκείνους, πού 
έχουν ήδη άποκαλύψει τό παιδικό ύλικό, πού είναι άναγκαϊο 
γιά τήν κατανόηση τής συνακόλουθης άντίστασης. Σ' άλλες 
περιπτώσεις, πιθανά στήν πλειοψηφία τους, είναι άναγκαϊο ν' 
άφήσουμε τήν άντίσταση ν' άναπτυχθεΐ, έστω καί μόνο γιά ν' 
άποχτήσουμε τό παιδικό ύλικό σ' έπαρκεΐς ποσότητες. 

Έτσι, ή τεχνική τής άνάλυσης τών άντιστάσεων έχει δυό 
άπόψεις: 1) κατανόηση τής άντίστασης μέ βάση τήν τωρινή 
κατάσταση, μέσα άπ' τήν έρμηνεία τής σύγχρονης σημασίας της· 2) 
διάλυση τής άντίστασης, μέσα άπ' τή σύνδεση τοΰ συνολικού 
παιδικού ύλικοΰ μέ τό τωρινό ύλικό. Μ* αύτό τόν τρόπο, ή 
διαφυγή στήν τωρινή ή στήν παιδική κατάσταση άποφεύγεται 
εύκολα, μιά καί δίνεται καί στίς δύο ίση προσοχή κατά τήν 
έρμηνεία. 

Έτσι, ή άντίσταση, παλιότερα θεραπευτικό έμπόδιο, γίνεται 
τό Ισχυρότερο έργαλεϊο τής άνάλυσης. 

136 



ζ) Χαρακτηρανάλυση στήν περίπτωση άφθονίας ροής ύλικοϋ 

Σέ περιπτώσεις, δπου ό χαρακτήρας τοϋ άσθενή έμποδίζέι 
άπ' τήν άρχή τό έργο τής μνημονικής άνακλησης, ή χαρακτη-
ρανάλυση, δπως τήν περιγράψαμε παραπάνω, είναι άναντίρρη-
τα ή μόνη όρθολογική άναλυτική μέθοδος ξεκινήματος τής 
θεραπείας. Τί γίνεται, δμως, μέ τούς άσθενεΐς, πού ό χαρακτή-
ρας τους άποδέχεται στήν άρχή έκτεταμένη άνάκληση; Βρι-
σκόμαστε άντιμέτωποι μέ δύο έρωτήματα. Ή χαρακτηρανάλυ-
ση, δπως τήν περιγράψαμε, είναι άναγκαία καί σ' αύτές τίς 
περιπτώσεις; Κι άν ναί, πώς πρέπει ν' άρχίσει ή άνάλυση; Τό 
πρώτο έρώτημα θά 'πρεπε ν' άπαντηθεΐ άρνητικά άν ύπήρχαν 
άσθενεΐς, πού νά μήν έχουν καμιά χαρακτηροθωράκιση. Άπ ' 
τή στιγμή, δμως, πού τέτοιοι άσθενεΐς δέν ύπάρχουν, μιά καί ό 
ναρκισσιστικός προστατευτικός μηχανισμός άργά ή γρήγορα 
γίνεται χαρακτηραντίσταση, πού ποικίλει μόνο κατά τό βάθος 
καί τήν ένταση, καμιά θεμελιακή διαφορά δέν ύπάρχει. 'Υπάρ-
χει μόνο μιά διαφορά περιστασιακή: σέ άσθενεΐς, πού ό 
χαρακτήρας τους έμποδίζέι τό έργο τής άνάκλησης, ό μηχανι-
σμός τής ναρκισσιστικής προστασίας καί άμυνας βρίσκεται 
τελείως στήν έπιφάνεια κι έμφανίζεται άμέσως σάν άντίσταση, 
ένώ στούς άλλους άσθενεΐς ό προστατευτικός κι άμυντικός 
μηχανισμός βρίσκεται βαθύτερα στήν προσωπικότητα, μέ τρό-
πο πού άρχικά δέν είναι διόλου φανερός. Αύτοί, δμως, άκριβώς 
οί άσθενεΐς είναι οί έπικίνδυνοι. Μέ τούς πρώτους ξέρει κανείς 
άμέσως πού κινείται. Μέ τούς δεύτερους, δμως, γιά Ενα διάστη-
μα πιστεύει κανείς δτι ή άνάλυση προχωρά πολύ καλά, γιατί ό 
άσθενής φαίνεται ν' άποδέχεται πολύ εύκολα τά πάντα — καί 
δείχνει μάλιστα καί σημάδια βελτίωσης, καθώς καί πρόσφορες 
άντιδράσεις στίς Ερμηνείες. Μ" αύτούς, λοιπόν, τούς άσθενεϊς 
είναι πού δοκιμάζει κανείς τίς μεγαλύτερες άπογοητεύσεις. Ή 
άνάλυση Εχει διεξαχθεί, άλλά δέν ύπάρχουν σημάδια τελικής 
έπιτυχίας. Έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει δλες μας τίς έρμηνεϊ-
ες, πιστεύουμε δτι καί ή πρωταρχική σκηνή καί οί παιδικές 
συγκρούσεις έχουν γίνει τελείως συνειδητές — κι δμως, ή 
άνάλυση έχει κολλήσει σέ νωθρές, μονότονες έπαναλήψεις τοΰ 
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παλιού ύλικοΰ, ένώ ή θεραπεία πουθενά δέ φαίνεται. Κι είναι 
άκόμη χειρότερα δταν μιά έπιτυχία στόν τομέα τής μεταβίβα-
σης κάνει τόν άναλυτή ν' αΰταπατάται νομίζοντας δτι ό 
άσθενής έχει γίνει καλά, βρισκόμενος τελικά Αντιμέτωπος μέ 
πλήρη ύποτροπή λίγο μετά τήν περάτωση τής θεραπείας. 

Οί άμέτρητες κακές έμπειρίες άπό τέτοιες περιπτώσεις μ* 
όδήγησαν στήν πεποίθηση — πεποίθηση αύταπόδεικτη άλλω-
στε — δτι κάτι έχουμε παραλείψει, δχι σέ σχέση μέ τό 
περιεχόμενο, γιατί ή πληρότητα αύτών τών άναλύσεων έλάχι-
στα άφήνει άκάλυπτα σ' αύτό τόν τομέα. Αύτό πού έχω στό 
νού μου είναι μιά άγνωστη καί μή-άναγνωρισμένη, μιά συγκα-
λυμμένη άντίσταση πού προκαλεί τήν άποτυχία δλων τών 
θεραπευτικών προσπαθειών. Μιά προσεχτικότερη έξέταση δεί-
χνει δτι αύτές οί συγκαλυμμένες άντιστάσεις πρέπει ν' άναζη-
τηθούν σ' αύτήν άκριβώς τήν πειθήνια στάση τού άσθενή, στή 
φαινομενικά άδύναμη άμυνά του ένάντια στήν άνάλυση. Κι 
αύτές οί άναλύσεις, άν τίς συγκρίνουμε προσεχτικότερα μ' 
άλλες περιπτώσεις πού πετυχαίνουν, άποδείχνεται δτι έχουν 
άκολουθήσει μιά σταθερή, δμαλή πορεία, πού δέν παρενοχλή-
θηκε ποτέ άπό βίαια συναισθηματικά ξεσπάσματα καί, πάνω 
άπ* δλα — κάτι πού δέν έγινε φανερό πρίν τό τέλος — δτι 
έχουν διεξαχθεί σχεδόν άποκλειστικά στό πλαίσιο μιας «θετι-
κής» μεταβίβασης. Σπάνια ή καί ποτέ δέ φάνηκαν βίαιες 
άρνητικές παρορμήσεις ένάντια στόν άναλυτή. "Αν καί οί 
παρορμήσεις μίσους είχαν άναλυθεϊ, δέν είχαν, δμως, έμφανι-
στεϊ στή μεταβίβαση ή είχαν άνακληθεΐ στή μνήμη χωρίς 
συναισθηματική συνοδεία. Οί ναρκισσιστικοί, συναισθηματικά 
χωλοί καί οί παθητικοί-θηλυκοί χαρακτήρες είναι τό πρότυπο 
αύτών τών περιπτώσεων. Οί πρώτοι χαρακτηρίζονται άπό 
χλιαρή καί μόνιμα «θετική» μεταβίβαση — οί δεύτεροι άπό 
διάχυτη «θετική» μεταβίβαση. 

Έπρεπε, λοιπόν, νά παραδεχτούμε δτι σ' αύτές τίς λεγόμε-
νες δμαλές περιπτώσεις — «όμαλές» γιατί παράγουν παιδικό 
ύλικό, δηλαδή, μέ κριτήριο πάλι τή μονόπλευρη ύπερτίμηση 
τών περιεχομένων τοϋ ύλικοΰ — ό χαρακτήρας είχε λειτουργή-
σει σάν άντίσταση μέ συγκαλυμμένη μορφή σ* δλη τή διάρ-
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κεια τής άνάλυσης. Πολύ συχνά αύτές οί περιπτώσεις θεω-
ρούνται άνίατες, ή τουλάχιστον δύσκολες στό χειρισμό τους 
— έκτίμηση γιά τήν όποία κι έγώ πιό πρίν νόμιζα δτι είχα δεί 
άρκετές άποδείξεις στήν πείρα μου. "Ομως, άπ' τή στιγμή πού 
άπόχτησα γνώση τών συγκαλυμμένων άντιστάσεών τους, τίς 
θεωρώ πιά άνάμεσα στίς πιό εύνοϊκές περιπτώσεις. 

Μέ δρους χαρακτη ρανάλυσης, ή είσαγωγική φάση τέτοιων 
περιπτώσεων διαφέρει άπ' τίς άλλες περιπτώσεις κατά τό δτι ή 
ροή τοΰ λεκτικού ύλικοΰ είναι άδιατάραχτη καί ή άνάλυση 
τών χαρακτη ραντιστάσεων δέν άρχίζει πρίν τή στιγμή δπου ή 
πλημμύρα τοΰ ύλικοΰ καί ή Ιδια ή συμπεριφορά έχουν γίνει 
ξεκάθαρα άναγνωρίσιμες άντιστάσεις. Ή άκόλουθη τυπική 
περίπτωση ένός παθητικοΰ-θηλυκοΰ χαρακτήρα έχει σκοπό νά 
δείξει παραστατικά αύτό πού λέμε καί, παραπέρα, νά δείξει 
πώς, καί σ' αύτή τήν περίπτωση, ή είσοδος στίς βαθύτερα 
άπωθημένες παιδικές συγκρούσεις προκύπτει άπό μόνη της. 
Παραπέρα, συνεχίζοντας τήν άνάλυση σέ πιό προχωρημένα 
στάδια, θέλουμε ν' άποδείξουμε τό λογικό ξετύλιγμα τής 
νεύρωσης πάνω στ' άδράχτι τών μεταβιβασιακών άντιστάσεων. 

3. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΑΘΗΉΚΟΥ-ΘΗΑΥΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

α) 'Αναμνηστικό 

Ένας είκοσιτετράχρονος τραπεζοϋπάλληλος ήρθε γι' άνάλυ-
ση έξαιτίας τών άγχωτικών καταστάσεων, πού τοΰ είχαν πα-
ρουσιαστεί πρίν ένα χρόνο, ένώ έπισκεπτόταν μιά έκθεση 
είδών ύγιεινής. Καί πρίν άπ' αύτό ύπέφερε άπό όξεϊς ύποχον-
δριακούς φόβους, δτι, π.χ., είχε μιά κληρονομική άρρώστια, δτι 
θ" άρρώσταινε διανοητικά καί θά χανόταν σ' Ινα ψυχιατρικό 
Ίδρυμα. Είχε τή δυνατότητα νά παρουσιάζει μιά σειρά λογικών 
αίτίων γι' αύτούς τούς φόβους: ό πατέρας του είχε προσβληθεί 
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άπό σύφιλη κα( βλενόρροια δέκα χρόνια πρίν άπ' τό γάμο του. 
Ό παππούς του, άπ' τή μεριά τοΰ πατέρα του, θεωρούνταν κι 
αύτός δτι είχε σύφιλη. "Ένας άπ' τούς άδελφούς τοΰ πατέρα 
του ήταν πολύ νευρικός καί ύπέφερε άπό άΰπνία. Άπ ' τή 
μεριά τής μητέρας του, ή κληρονομική έπιβάρυνση ήταν 
άκόμη χειρότερη: δ παππούς του είχε αύτοκτονήσει, τό Ιδιο κι 
ένας θείος του- μιά άπό τίς άδελφές τής γιαγιάς του ήταν 
«διανοητικά άνώμαλη» (άπ' δ,τι φαίνεται, μανιακοκαταθλιπτι-
κή). Ή μητέρα τοΰ άσθενή ήταν μιά γυναίκα νευρική κι 
άγχώδης. 

Αύτή ή διπλή «κληρονομική έπιβάρυνση» (σύφιλη άπ' τή 
μεριά τοΰ πατέρα, αύτοκτονία καί ψύχωση άπ' τή μεριά τής 
μητέρας) έκανε αύτή τήν περίπτωση άκόμη πιό ένδιαφέρουσα: 
ή ψυχανάλυση δέν άρνεΐται μιά κληρονομική αίτιολογία τής 
νεύρωσης, άλλά τής άποδίδει μόνο τό ρόλο ένός αίτιολογικοΰ 
παράγοντα άνάμεσα στούς άλλους καί, γι' αύτό τό λόγο, 
βρίσκεται σ' άντίθεση μέ τήν όρθόδοξη ψυχιατρική. Θά δοΰμε 
δτι ή Ιδέα τοΰ άσθενή σχετικά μέ τήν κληρονομικότητά του 
είχε κι αύτή άνορθολογική βάση. Παρά τή σοβαρότητα τής 
κατάστασής του, γιατρεύτηκε. Ή άπουσία ύποτροπιών έλέγ-
χθηκε γιά μιά περίοδο πέντε χρόνων. 

Αύτή ή έκθεση καλύπτει μόνο τούς έφτά πρώτους μήνες τής 
θεραπείας, πού άσχολήθηκαν μέ τό ξετύλιγμα, τήν άντικειμενι-
κοποίηση καί τήν άνάλυση τών χαρακτηραντιστάσεων. Οί 
τελευταίοι έφτά μήνες έπισκοποΰνται μόνο συνοπτικά — άπό 
τήν άποψη τής άνάλυσης τών άντιστάσεων καί τοΰ χαρακτήρα 
παρουσίαζαν έλάχιστο ένδιαφέρον. Γιά μας σημαντική είναι ή 
περιγραφή τής είσαγωγικής φάσης τής θεραπείας, τής πορείας 
πού άκολούθησε ή άνάλυση τών άντιστάσεων καί τοΰ τρόπου 
πού άποκτήθηκε πρόσβαση στό πρώιμο παιδικό ύλικό. Σεβόμε-
νοι τίς δυσκολίες τής περιγραφής τής άνάλυσης, καθώς καί γιά 
νά γίνει εύκολότερη ή κατανόηση, θ* άναφέρουμε τήν άνάλυ-
ση χωρίς κανένα συμπαρακολούθημα ή έπανάληψη. Θά Εστιά-
σουμε τήν προσοχή μας άποκλειστικά καί μόνο στίς άντιστά-
σεις καί στόν τρόπο έπεξεργασίας τους. Δηλαδή, σάν νά λέμε, 
θ' άποκαλύψουμε μόνο τό σκελετό τής άνάλυσης καί θά 
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προσπαθήσουμε νά ξεσκεπάσουμε τίς σημαντικότερες φάσεις 
της καί νά τίς συσχετίσουμε άναμεταξύ τους. Στήν πραγματι-
κότητα, ή άνάλυση δέν ήταν τόσο εύκολη, δσο μπορεί νά 
φανεί έδώ στό κείμενο. Καθώς οί μήνες περνούσαν, δμως, ή 
μιά έκδήλωση έρχόταν νά προστεθεί στήν άλλη κι ένα ξεκάθα-
ρο περίγραμμα άρχισε νά μορφοποιείται σχετικά μ' όρισμένα 
γεγονότα — κι αύτό τό περίγραμμα είναι πού θά προσπαθή-
σουμε νά περιγράψουμε έδώ. 

Οί προσβολές άγχους τοΰ άσθενή συνοδεύονταν άπό ταχυπαλ-
μίες κι άπό παράλυση τής βούλησης. Άκόμη καί στά μεσοδια-
στήματα άνάμεσα στίς κρίσεις αύτές, δ άσθενής ποτέ δέν 
ένιωθε τελείως άπαλλαγμένος άπό ένα αίσθημα δυσφορίας. 
Συχνά, οί προσβολές άγχους έπέρχονταν τελείως αίφνίδια, 
άλλά άναλύονταν μ* εύκολία κι δταν, π.χ., διάβαζε κάτι γιά 
ψυχική άσθένεια ή γι* αύτοκτονία στίς έφημερίδες. Στή διάρ-
κεια τής προηγούμενης χρονιάς, ή ίκανότητά του γιά έργασία 
είχε έμφανίσει σαφή σημεία έπιδείνωσης καί φοβόταν δτι 
μπορεί νά 'χανε τή δουλειά του έξαιτίας τής μειωμένης άπόδό-
σης του. 

Είχε σοβαρές σεξουαλικές διαταραχές. Λίγο πρίν τήν έπίσκε-
ψή του στήν έκθεση υγιεινής, είχε προσπαθήσει νά συνουσια-
στεί μέ μιά κοινή γυναίκα, άλλά άπέτυχε. Αύτό δέν τόν 
Ενόχλησε καί πολύ — ή έτσι έλεγε. Μήτε οί συνειδητές 
σεξόυαλικές του άνάγκες ήταν πολύ Ισχυρές. Φαινομενικά, ή 
άποχή δέν τοΰ δημιουργούσε προβλήματα. Κάμποσα χρόνια 
προηγούμενα, ή σεξουαλική πράξη πήγαινε καλά, άλλά είχε 
πρόωρη καί μή-ήδονική Εκσπερμάτωση. 

"Οταν ρωτήθηκε άν είχε ύποφέρει άπό άγχώδεις καταστάσεις 
πρίν τή στιγμή αύτή, ό άσθενής άνέφερε δτι, παιδί άκόμη, 
ήταν πολύ φοβιτσιάρης καί, Ιδιαίτερα στήν έφηβεία του, φοβό-
ταν καταστροφή τοϋ κόσμου. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ στά 1910, 
δταν γινόταν κουβέντα γιά τό τέλος τοΰ κόσμου άπό τή 
σύγκρουση μ' Εναν κομήτη κι είχε έκπλαγεΐ βλέποντας τούς 
γονείς του νά συζητςΰν γι' αύτό τόσο ήρεμα. Αύτός ό «φόβος 
καταστροφών» βαθμιαία ύποχώρησε, άλλά άντικαταστάθηκε 
άργότερα άπ' τήν ίδέα τής κληρονομικής άρρώστιας. Άπό 
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παιδί ΰπέφερε άπό Εντονες άγχωτικές καταστάσεις. Τά τελευ-
ταία χρόνια, δμως, είχαν γίνει λιγότερο συχνές. 

'Εκτός άπό τήν ύποχονδριακή Ιδέα τής κληρονομικής άρρώστι-
ας, τίς άγχωτικές καταστάσεις καί τή σεξουαλική άναπηρία, δέν 
ύπήρχαν άλλα νευρωσικά συμπτώματα. Στήν άρχή τής θερα-
πείας, ό άσθενής είχε κάποια άναισθησία γιά τίς άγχωτικές 
του καταστάσεις, γιατί άπ' αύτές ύπέφερε τό πιό πολύ. Ή 
«κληρονομικότητα» είχε έκλογικευτεί έντονα κι ή σεξουαλική 
του άναπηρία (άνικανότητα) δέν τόν ένοχλούσε τόσο πού νά 
τή νιώθει σάν άρρώστια. Άπό άποψη συμπτωμάτων, είχαμε 
μπροστά μας τήν ύποχονδριακή μορφή τής άγχώδους υστερίας*, 
πού είχε τόν συνηθισμένο καί στήν περίπτωσή μας πολύ 
άναπτυγμένο συγκαιρινό νευρωσικό πυρήνα (λιμναστική νεύρωση). 

Ή διάγνωση, ύστερικός χαρακτήρας μέ ύποχονδριακή άγχώδη 
υστερία, βασίστηκε στ' άναλυτικά εύρήματα σχετικά μέ τίς 
καθηλώσεις του. Φαινομενολογικά, άνήκε στόν τύπο τοΰ παθψ 
τικού-θηλυκού χαρακτήρα: τό φέρσιμό του ήταν πάντοτε ύπερβο-
λικά φιλικό κι ύποταχτικό — ζητοΰσε πάντοτε συγγνώμη καί 
γιά τά πιό άσήμαντα πράγματα. Καί δταν έρχόταν καί δταν 
έφευγε,,υποκλινόταν βαθιά πολλές φορές. 'Επιπρόσθετα, ήταν 
δειλός, ντροπαλός καί τυπικότατος. Ά ν τόν ρωτούσαν, π.χ., άν 
είχε άντίρρηση γι' άλλαγή τής ώρας τοΰ ραντεβού, θ' άπαν-
τοΰσε σκέτα «δχι». θ ά μέ διαβεβαίωνε δτι ήταν στήν ύπηρεσία 
μου, δτι τά πάντα τοΰ ήταν τελείως εύχάριστα, κλπ. Ά ν ήθελε 
νά ζητήσει κάτι, χτυπούσε τό μπράτσο τοΰ άναλυτή καθώς τό 
έκανε. Μιά φορά, δταν έξομολογήθηκε δτι Ίσως δυσπιστούσε 
άπέναντι στόν άναλυτή, ξαναγύρισε τήν Ίδια μέρα πολύ άνα-
στατωμένος. Δέν μπορούσε, είπε, ν' άντέξει τή σκέψη δτι ό 
άναλυτής του τόν θεωρούσε δύσπιστο καί ζήτησε έπανειλημμέ-
να συγγνώμη γιά τό δτι είχε πει κάτι πού μπορεί νά μ' 
όδηγοΰσε σέ μιά τέτοια σκέψη. 

• 'Αγχώδη ύστερία όνόμαζε 6 Φρόυντ τή φοβική νεύρωση (Σ.τ.μ.) 
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β) Ή άνάπτοξη κι ή άνάλυση τής χαρακτηραντίστασης 

Ή άνάλυση, γεμάτη άντιστάσεις πού πήγαζαν άπ' τό χαρα-
κτήρα του, Εξελίχθηκε ώς Εξής: 

'Εξοικειωμένος πιά μέ τό βασικό κανόνα, άρχισε στρωτά 
καί μέ σπάνιες προσπάθειες νά βρει τίς λέξεις, νά μιλά γιά τό 
οίκογενειακό του περιβάλλον καί τήν κληρονομική έπιβάρυν-
ση. Βαθμιαία έφτασε νά μιλά γιά τίς σχέσεις του μέ τούς 
γονείς του. 'Υποστήριζε δτι τούς άγαπούσε καί τούς δυό τό 
ίδιο — είπε μάλιστα δτι Ετρεφε μεγάλη έκτίμηση στόν πατέρα 
του. Τόν παρουσίασε σάν πρόσωπο ένεργητικό κι Ισορροπημέ-
νο. Ό πατέρας του τόν είχε Επανειλημμένα προειδοποιήσει ένάντια 
στόν αύνανισμό καί τήν έξωσυζυγική συνουσία. Τοΰ είχε μιλήσει 
γιά τίς δικές του άσχημες έμπειρίες σ* αύτόν τόν τομέα, γιά τή 
σύφιλη καί τή γονόρροιά του, γιά τίς σχέσεις του μέ γυναίκες 
πού είχαν άσχημη κατάληξη. Ό λ α αύτά τά 'κανε μέ τίς 
καλύτερες προθέσεις, δηλαδη, μέ τήν έλπίδα νά προφυλάξει τό 
γιό του άπό παρόμοιες έμπειρίες. Ό πατέρας ποτέ δέν τόν 
χτύπησε γιά νά τοΰ έπιβάλλει τή θέλησή του. Χρησιμοποιούσε 
πάντοτε μιά πιό έκλεπτυσμένη μέθοδο: «Δέν σ' έξαναγκάζω — 
άπλά σέ συβουλεύω...». Δέ χρειάζεται νά προσθέσουμε δτι 
αύτό λεγόταν μέ μεγάλο ζήλο. Ό άσθενής περιέγραφε τή 
σχέση του μέ τόν πατέρα του σάν έξαιρετικά καλή — δ ίδιος 
τοΰ ήταν άφοσιωμένος καί δέν είχε καλύτερο φίλο στόν 
κόσμο. 

Δέν άσχολήθηκε γιά πολύ μ' αύτό τό θέμα. Οί συνεδρίες 
καλύπτονταν σχεδόν άποκλειστικά μέ περιγραφές τής σχέσης 
του μέ τή μητέρα. Αύτή ήταν πάντοτε στοργική καί φρόντιζε 
έξαιρετικά γιά τό καλό του. Κι αύτός Επίσης τής φερόταν 
στοργικά. Ά π ό τήν άλλη, περίμενε τά πάντα άπ' αύτήν. Αύτή 
τοΰ φόραγε τά ροΰχα του, τοΰ σέρβιρε τό πρωινό στό κρεβάτι, 
καθόταν στό κρεβάτι του μέχρι ν' άποκοιμηθεΐ (άκόμη καί τήν 
έποχή τής άνάλυσης), τόν χτένιζε — μέ μιά κουβέντα, ή ζωή 
του ήταν ζωή παραχαϊδεμένου παιδιού. 

Προόδευε γρήγορα στή συζήτηση τής σχέσης του μέ τή 
μητέρα του καί μέσα σ' ίξι βδομάδες ήταν στά πρόθυρα τής 
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συνειδητοποίησης τής έπιθυμίας του γιά συνουσία. Μ* έξαίρεση 
αύτό, είχε πλήρη έπίγνωση τής όλο άγάπη σχέσης του μέ τή 
μητέρα του — σ' ένα βαθμό είχε μάλιστα έπίγνωση καί πρίν 
άκόμη άπό τήν άνάλυση: τοΰ άρεσε πολύ νά τή ρίχνει στό 
κρεβάτι του κι αύτή τό δεχόταν αύτό «μέ μάτια πού έλαμπαν καί 
μέ μάγουλα άναψοκοκκινισμένα». "Όταν τό βράδυ έρχόταν νά 
τόν καληνυχτίσει, αύτός τήν άγκάλιαζε μέ πάθος. "Αν καί 
πάντοτε προσπαθούσε νά τονίζει τή σεξουαλική διέγερση τής 
μητέρας — σέ μιά προσπάθεια, άναμφίβολα, νά προδόσει τίς 
δικές του προθέσεις δσο γινόταν λιγότερο — άνέφερε άρκετές 
φορές, κάπως παρενθετικά, δτι κι δ ίδιος είχε νιώσει ξεκάθαρη 
σεξουαλική διέγερση. 

Ή πολύ προσεχτική μου προσπάθεια νά τόν κάνω νά 
συνειδητοποιήσει τήν πραγματική σημασία αυτών τών ένεργει-
ών συνάντησε άμεση καί βίαιη άντίσταση. Μπορούσε νά μέ 
διαβεβαιώσει, είπε, δτι τό ίδιο θά φερόταν κι άπέναντι στίς 
άλλες γυναίκες. Δέν έκανα αύτή τήν προσπάθεια μέ πρ<ί9εση 
νά έρμηνεύσω τήν αιμομικτική φαντασίωση, άλλά μόνο καί 
μόνο γιά νά έξακριβώσω άν ήταν σωστή ή ύπόθεσή μου, δτι ή 
άκαμπτη πορεία του πρός τήν ίστορικά σημαντική αίμομικτική 
άγάπη ήταν μιά έξυπνη ύπεκφυγή άλλου ύλικοΰ μέ μεγαλύτερη 
τωρινή σημασία. Τό ύλικό πού παρήγαγε γιά τή σχέση του μέ 
τήν μητέρα του δέν ήταν διόλου διφορούμενο — κι έδινε 
πραγματικά τήν έντύπωση δτι ήταν στά πρόθυρα τής σύλλη-
ψης τής άληθινής κατάστασης. Κατ' άρχήν, λοιπόν, δέν ύπήρ-
χε κανείς λόγος γιά νά μή δοθεί μιά έρμηνεία. Ώστόσο, ή 
χτυπητή άντιστοιχία άνάμεσα στό περιεχόμενο τών λεγομένων 
του καί στό περιεχόμενο τών όνείρων του καί τό ύπερβολικά 
φιλικό του φέρσιμο μέ προειδοποιούσαν ένάντια σέ μιά τέτοια 
έρμηνεία. 

Έτσι, λοιπόν, ή προσοχή μου έστιαζόταν δλο καί περισσό-
τερο στή συμπεριφορά του καί στό όνειρικό ύλικό. Δέν 
παρουσίαζε κανένα συνειρμό σχετικά μέ τά δνειρά του. Κατά 
τή διάρκεια τής συνεδρίας ήταν ένθουσιασμένος μέ τήν άνάλυ-
ση καί τόν άναλυτή — έξω άπ' αύτή ν, ήταν βαθύτατα άνήσυ-
χος γιά τό μέλλον καί είχε μαύρες σκέψεις γιά τήν κληρονομι-
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κή του Επιβάρυνση. 
Τό όνειρικό ύλικό ήταν δυό λογιών: άπό τή μιά, άφοροΰσε 

τίς αιμομικτικές του φαντασιώσεις. Ό,τ ι δέν Εκφράζε στή 
διάρκεια τής μέρας, τό άποκάλυπτε στό Εκδηλο περιεχόμενο 
τών όνείρων του. "Έτσι, στό δνειρό του άκολουθοϋσε τή 
μητέρα του μ' Ενα χάρτινο μαχαίρι, ή περνούσε Ερποντας άπό 
μιά τρύπα, πού μπροστά της στεκόταν ή μητέρα του. Άπό τήν 
άλλη, άσχολούνταν συχνά μέ μιά σκοτεινή Ιστορία φόνου, μέ τήν 
κληρονομική Ιδέα, μ* Ενα έγκλημα πού είχε διαπράξει κάποιος, 
μέ κοροϊδευτικές παρατηρήσεις πού Εκανε κάποιος, ή μέ μιά 
Εκφραση δυσπιστίας. 

Στίς πρώτες τέσσερις-Εξι βδομάδες είχα στή διάθεσή μου τό 
άκόλουθο άναλυτικό ύλικό: τά λεγόμενά του γιά τή σχέση του 
μέ τή μητέρα του- τίς τωρινές άγχωτικές καταστάσεις καί τήν 
κληρονομική Ιδέα- τήν ύπερβολικά φιλική συμπεριφορά του-

τά δνειρά του, αύτά πού συνόδευαν ξεκάθαρα τίς αίμομικτικές 
του φαντασιώσεις κι αύτά πού άσχολούνταν μέ φόνο καί 
δυσπιστία- κι όρισμένες ένδείξεις μιάς θετικής μητρικής μετα-
βίβασης. 

Μπρός στήν άνάγκη έπιλογής άνάμεσα στήν Ερμηνεία τοΰ 
τελείως ξεκάθαρου αίμομικτικοϋ ύλικοΰ καί στήν ύπογράμμιση 
τών Ενδείξεων τής δυσπιστίας του, διάλεξα τό δεύτερο. Γιατί, 
στήν πραγματικότητα, άντιμετωπίζαμε Εδώ μιά λανθάνουσα άντί-
σταση, πού Εμενε συγκαλυμμένη τόσες βδομάδες. Καί γι* αύτόν 
άκριβώς τό λόγο ό άσθενής πρόσφερε τόσο πολύ ύλικό καί δΕν 
παρουσίαζε άρκετΕς άναστολΕς. "Οπως φάνηκε άργότερα, αύτή 
ήταν κι ή πρώτη μείζων μεταβιβασιακή άντίσταση, πού ή είδική 
της φύση καθοριζόταν άπ' τό χαρακτήρα τοΰ άσθενή. Δημιουρ-
γούσε μιά άπατηλή έντύπωση: 1) μέ τήν άφθονία θεραπευτικά 
άσήμαντου ύλικοΰ σχετικού μέ τίς Εμπειρίες του, 2) μέ τό 
ύπερβολικά φιλικό του φέρσιμο, 3) μέ τή συχνότητα καί τή 
σαφήνεια τών όνείρων του, 4) μέ τήν πλαστή έμπιστοσύνη πού 
Εδειχνε στόν άναλυτή. Ή στάση του άπέναντί στόν άναλυτή ήταν 
ύπάκουη, δπως ήταν κι ή άφοσίωσή του στόν πατέρα του σ' 
δλη του τή ζωή καί, στήν πραγματικότητα, γιά τόν ίδιο λόγο, 
δηλαδή, γιατί τόν φοβόταν. Ά ν αύτή ήταν ή πρώτη μου 
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περίπτωση τέτοιου είδους, θά 'ταν άδύνατο νά ξέρω δτι μιά 
τέτοια συμπεριφορά ήταν μιά Ισχυρή, έπικίνδυνη άντίσταση — 
μήτε καί θά μπορούσα νά τήν έπιλύσω, γιατί δέ θά μπορούσα 
νά "χω μαντέψει τή σημασία της καί τή δομή της. Όμως, 
προηγούμενες έμπειρίες μέ παρόμοιες περιπτώσεις μ' είχαν 
διδάξει δτι τέτοιοι άσθενείς δέν είναι Ικανοί νά παρουσιάσουν 
καμιά έκδηλη άντίσταση γιά μήνες καί γιά χρόνια άκόμη κι 
δτι δέν άντιδρούν καθόλου θεραπευτικά στίς έρμηνείες, πού τό 
ξεκάθαρο ύλικό σπρώχνει τόν άναλυτή νά κάνει. "Έτσι, σ' 
αύτές τίς περιπτώσεις δέν μπορεί νά είπωθεΐ δτι πρέπει κανείς 
νά περιμένει μέχρι τή διαμόρφωση τής μεταβιβασιακής άντί-
δρασης — γιατί, στήν πραγματικότητα, αύτή έχει ήδη πλήρως 
άναπτυχθεΐ άπ' τήν άρχή-άρχή κιόλας. Ή άντίσταση κρύβεται 
σέ μιά μορφή πού άντιστοιχεΐ στίς Ιδιαιτερότητες τοΰ χαρα-
κτήρα τοΰ άσθενή. 

"Ας δούμε άκόμη άν τό Ετεροφυλόφιλο αίμομικτικό ύλικό, 
πού παρουσιάστηκε, άντιπροσωπεύει πραγματικά ύλικό, πού 
είχε άναδυθεΐ άπό τά βάθη τοΰ άσυνείδητου. Ή άπάντηση 
πρέπει νά 'ναι άρνητική. Ά ν έρευνηθεΐ ή συγκαιρινή λειτουρ-
γία τοΰ ύλικού πού προσφέρεται, τότε βλέπουμε συχνά δτι 
βαθιά άπωθημένες παρορμήσεις, χωρίς καμιά άπολύτως άλλα-
γή έξαιτίας τής άπώθησης, άνασύρονται πρόσκαιρα άπό τό 
έγώ γιά νά κρατήσουν άπωθημένα άλλα περιεχόμενα. Αύτό τό 
Ιδιόμορφο γεγονός δέν είναι εύκολα κατανοητό μέ δρους 
ψυχολογίας τοΰ βάθους. Είναι σοβαρό σφάλμα έκτίμησης ή 
έρμηνεία τέτοιου ύλικοΰ. Τέτοιου είδους έρμηνεΐες δχι μόνο 
μένουν άκαρπες, άλλά καί παρεμποδίζουν τήν ώρίμανση τοΰ 
άπωθημένου αύτοΰ ύλικοΰ γιά μελλοντική χρήση, θεωρητικά, 
μπορούμε νά πούμε δτι τά ψυχικά περιεχόμενα μπορούν νά 
έμφανιστοΰν στό συνειδητό σέ δυό τελείως διαφορετικές συν-
θήκες: φερμένα άπό γηγενή, είδικά λιμπιντικά συναισθήματα 
πού άντιστοιχοΰν σ" αύτά — ή άπό ξένα, άσχετα συμφέροντα. 
Στήν πρώτη περίπτωση, ή Εσωτερική πίεση τής καταπνιγμένης 
διέγερσης έξαναγκάζει τό περιεχόμενο νά περάσει στή συνεί-
δηση· στή δεύτερη, τό περιεχόμενο φέρνεται στήν έπιφάνεια 
γι' άμυντικούς σκοπούς. Ένα χειροπιαστό παράδειγμα είναι οί 
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έλεύθερα ρέουσες έκφράσεις άγάπης σέ σχέση μ' αύτές, πού 
σκοπός τους είναι ή συγκάλυψη άπωθημένου μίσους, δηλαδή 
άπό άντίδραση έκδηλώσεις άγάπης. 

Ή άντίσταση έπρεπε ν' Αντιμετωπιστεί — έργο, πού βέβαια 
ήταν πολύ πιό δύσκολο σ' αύτή τήν περίπτωση, παρά άν ή 
άντίσταση ήταν έκδηλη. "Αν καί ή σημασία τής άντίστασης 
δέν μπορούσε νά έξαχθεί άπό τά λεγόμενα τοΰ άσθενή, ήταν 
δμως δυνατό νά τήν συμπεράνουμε άπό τό φέρσιμό του κι άπό 
τίς φαινομενικά άσήμαντες λεπτομέρειας μερικών όνείρων του. 
Άπ αύτά μπορούσε νά δεϊ κανείς δτι δ άσθενής, φοβούμενος 
νά έξεγερθεΐ ένάντια στόν πατέρα του, είχε μεταμφιέσει τό 
πείσμα του καί τή δυσπιστία του σέ άπό άντίδραση άγάπη, καί 
μέ τήν ύπακοή του άπέφευγε τό άγχος. 

Ή πρώτη έρμηνεία τής άντίστασης έγινε άπό τήν πέμπτη 
κιόλας μέρα τής άνάλυσης, σέ σχέση μέ τό άκόλουθο δνειρο: 
« Ή γραφή μου στέλνεται σ' ένα γραφολόγο γιά πραγματογνω-
μοσύνη. 'Απάντηση: αύτός ό άνθρωπος άνήκει σ' ένα άσυλο 
φρενοβλαβών. Βαθιά άπελπισία τής μητέρας μου. θέλω νά 
βάλω τέρμα στή ζωή μου. Ξυπνώ.» 

Σέ σχέση μέ τό γραφολόγο σκέφτηκε τόν καθηγητή Φρόυντ 
— δ καθηγητής τοΰ είχε πεϊ, πρόσθεσε ό άσθενής, δτι άρρώ-
στιες σάν αύτή άπ' τήν δποία έπασχε μπορούσαν μέ «άπόλυτη 
σιγουριά» νά θεραπευτούν μέ τήν άνάλυση. Επέσυρα τήν 
προσοχή του στήν άντίφαση: μιά καί, στό δνειρο, σκεφτόταν 
τό άσυλο καί φοβόταν, σίγουρα είχε τή γνώμη δτι ή άνάλυση 
δέν μπορούσε νά ιόν βοηθήσει. 'Αρνήθηκε νά τό παραδεχτεί, 
έπιμένοντας δτι είχε πλήρη έμπιστοσυνη στήν άποτελεσματι-
κότητα τής άνάλυσης. 

Μέχρι τό τέλος τοΰ δεύτερου μήνα είχε δει πολλά δνειρα, άν 
καί λίγα σήκωναν έρμηνεία καί συνέχιζε νά μιλά γιά τή 
μητέρα του. Τόν άφησα νά συνεχίζει νά μιλά, χωρίς νά τόν 
διακόπτω ή νά τόν παρακινώ, καί πρόσεχα νά μή χάσω καμιά 
ένδειξη δυσπιστίας. Μετά τήν πρώτη έρμηνεία τής άντίστα-
σης, δμως, αύτός συγκάλυπτε τή δυσπιστία του άκόμη καλύτε-
ρα, μέχρι πού τελικά είδε τό έξής δνειρο: 

«Ένα έγκλημα, πιθανότατα φόνος, έχει διαπραχθεί. "Αθελά 
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μου μπλέχτηκα σ' αύτό τό Εγκλημα. Φόβος μήπως άνακαλυφθώ 
καί τιμωρηθώ. "Ενας άπ' τούς συνεργάτες μου, πού μ* Εντυπω-
σιάζει τό θάρρος του κι ή άποφασιστικότητά του, είναι Εκεί. 
Έ χ ω Επίγνωση τής άνωτερότητάς του.» 

Ξεχώρισα μόνο τό φόβο του μήπως τόν άνακαλύψουν καί 
τόν συσχέτισα μέ τήν άναλυτική κατάσταση, λέγοντάς του στά 
Ίσα δτι δλο του τό φέρσιμο Εδειχνε δτι κάτι Εκρυβε. 

Τό Επόμενο κιόλας βράδυ είδε Ενα πιό μεγάλο δνειρο, πού 
Επιβεβαίωνε τά δσα είχα πει: 

« Έχω μάθει δτι σχεδιάζεται ή διάπραξη κάποιου Εγκλήματος 
στό διαμέρισμά μας. Είναι νύχτα καί βρίσκομαι στή σκοτεινή 
σκάλα. Ξέρω δτι ό πατέρας μου είναι στό διαμέρισμα, θέλω νά 
πάω νά τόν βοηθήσω, άλλά φοβάμαι μήπως πέσω στά χέρια τοΰ 
έχθροΰ. Σκέφτομαι νά είδοποιήσω τή άστυνομία. Έχω στήν τσέπη 
μου Ενα ρολό χαρτί, πού περιέχει δλες τίς λεπτομέρειες τοΰ 
έγκληματικοΰ σχεδίου. Μιά μεταμφίεση είναι άπαραίτητη, γιατί 
άλλιώς ό άρχηγός τής σπείρας, πού Εχει βάλει παντού κατασκό-
πους, θά ματαιώσει τό Εγχείρημά μου. Φοράω μιά φαρδιά κάπα 
καί μιά ψεύτικη γενειάδα καί φεύγω άπ' τό σπίτι σκυφτός σά 
γέροντας. Ό άρχηγός τών Εχθρών μέ σταματά. Διατάζει Εναν άπ' 
τούς άνθρώπους του νά μέ ψάξει. Αύτός βρίσκει τό ρολό. Νιώθω 
δτι δλα θά πάνε χαμένα άν διαβάσει τό περιεχόμενό του. Προσπα-
θώ νά παραστήσω τόν άθώο καί τοΰ λέω δτι πρόκειται γιά 
σημειώσεις πού δέν Εχουν κανένα άπολύτως νόημα Αύτός λέει δτι 
Ετσι κι άλλιώς πρέπει νά τούς ρίξει μιά ματιά. 'Ακολουθεί μιά 
στιγμή Εναγώνιας άναμονής - καί τότε, Απελπισμένος, ψάχνω γιά 
κάποιο δπλο. Βρίσκω στήν τσέπη μου Ινα περίστροφο καί τραβώ 
τή σκανδάλη. Ό άνθρωπος Εξαφανίζεται κι έγώ νιώθω Εξαφνα 
πολύ δυνατός. Ό άρχηγός τών Εχθρών Εχει μεταβληθεί σέ γυναίκα 
Μέ κυριεύει μιά Επιθυμία γι' αύτή τή γυναίκα• τήν άρπάζω, τή 
σηκώνω καί τήν κουβαλώ μέσα στό σπίτι. Μέ πλημμυρίζει μιά 
ήδονική αίσθηση καί ξυπνώ.» 

'Ολόκληρη ή αιμομικτική διάθεση Εμφανίζεται στό τέλος 
τοΰ όνείρου, άλλά Εχουμε άκόμη, στήν άρχή, άλάθητες νύξεις 
γιά τήν παραπλανητική του στάση στήν άνάλυση. Υπογράμ-
μισα μόνο αύτό τό γεγονός, Εχοντας καί πάλι στό νοΰ μου δτι 
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Ενας άσθενής μέ τόση αύτοθυσία θά 'πρεπε πρώτα νά έγκατα-
λείψει τήν παραπλανητική του στάση στήν άνάλυση, προτού 
μπορέσουν νά δοθοδν βαθύτερες Ερμηνείες. Όμως, αύτή τή 
φορά προχώρησα ένα βήμα παραπέρα στήν άνάλυση τής 
άντίστασης. Τοΰ είπα ότι όχι μόνο δυσπιστούσε γιά τήν 
άνάλυση, άλλά καί προσποιούνταν τό άκριβώς άντίθετο. Ό 
άσθενής έρεθίστηκε τρομερά μόλις τ' άκουσε καί παρουσίασε 
τρεις διαφορετικές ύστερικές άντιδράσεις στή διάρκεια έξη 
συνεδριών: 

1. Ανασηκωνόταν, μέ τά χέρια καί πόδια του ν' άνεμίζουν 
πρός κάθε κατεύθυνση καί φωνάζοντας: «"Ασε με ήσυχο, 
άκοϋς, μή μέ πλησιάζεις, θά σέ σκοτώσω, θά σέ λιώσω». Αύτή 
ή σκηνή συχνά μετέβαινε άνεπαίσθητα σέ μιά άλλη: 

2. Άρπαζε μόνος του τό λαιμό του, έβγαζε έναν κλαψιάρικο 
ήχο κι έλεγε μέ πνιχτή φωνή: « Ά χ , άφησέ με, σέ παρακαλώ 
άφησέ με δέ θά ξανακάνω τίποτε». 

3. Δέν συμπεριφερόταν σάν κάποιος πού δέχεται έπίθεση, 
άλλά σάν κορίτσι πού τό βιάζουν: «Άφησέ με,άφησέ με». Αύτό 
λεγόταν χωρίς ήχους στραγγαλισμού καί, ένώ στήν προηγού-
μενη φάση ήταν κουλουριασμένος, τώρα άνοιγε διάπλατα τά 
πόδια του. 

Σ' αύτές τίς έξι μέρες, ή ροή τών λεγομένων του σκόνταφτε 
— ήταν ξεκάθαρα σέ κατάσταση Εκδηλης άντίστασης. Μιλού-
σε άδιάκοπα γιά τήν κληρονομική του Επιβάρυνση καί κατά 
καιρούς Επεφτε σ' αύτή τήν ιδιόμορφη κατάσταση όπου, καθώς 
περιγράψαμε, ύποδυόταν τίς παραπάνω σκηνές. Τό παράξενο 
ήταν ότι, μόλις ή παράσταση αύτή σταματούσε, συνέχιζε νά 
μιλά ήρεμα, σά νά μήν είχε τίποτε συμβεί. Μόνο έκανε τό 
σχόλιο: «Μά είναι παράξενο αύτό πού μοΰ συμβαίνει έδώ, 
γιατρέ». 

Τοΰ έξηγοΰσα τώρα, χωρίς νά μπαίνω σέ λεπτομέρειες, ότι 
προφανώς άναπαριστοΰσε κάτι γιά μένα, κάτι πού πρέπει νά 
είχε ζήσει ή τουλάχιστον φανταστεί κάποτε στή ζωή του. 
Εύχαριστήθηκε φανερά άπ* αύτή τήν πρώτη έξήγηση καί άπό 
κεί καί πέρα ύποδυόταν πολύ συχνότερα. "Επρεπε νά δεχτούμε 
ότι ή έρμηνεία μου γιά τήν άντίσταση είχε διεγείρει κάποιο 
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σημαντικό άσυνείδητο στοιχείο, πού έκφραζόταν τώρα μέ τή 
μορφή αύτών τών σκηνών. "Ομως, άπείχαμε άκόμη πολύ άπό 
μιάν άναλυτική άποσαφήνιση αύτών τών ένεργειών — τίς 
χρησιμοποιούσε άκόμη σάν μέρος τής άντίστασής του. Πί-
στευε δτι μού προκαλούσε Ιδιαίτερη εύχαρίστηση μ' αύτές τίς 
συχνές του παραστάσεις. "Εμαθα άργότερα δτι, κατά τίς έσπε-
ρινές του προσβολές άγχους, συμπεριφερόταν δπως περιγρά-
ψαμε στό 2 καί 3 παραπάνω. "Αν καί ή σημασία αύτών τών 
σκηνών ήταν σαφής γιά μένα καί θά μπορούσα νά τού τήν 
άνακοινώσω σέ σχέση μέ τ' δνειρο τοΰ φόνου, έπέμεινα στήν 
άνάλυση τής χαρακτη ραντίστασής του, πού γιά τήν κατανόη-
σή της ή συμβολή αύτών τών σκηνών ήταν μέγιστη. 

Κατόρθωσα νά διαμορφώσω τήν άκόλουθη είκόνα γιά τή 
διαστρωμάτωση των περιεχομένων τής χαρακτηρολσγικής μεταβι-
βασιακής άντίστασης. 

Ή πρώτη, σκηνή άντιπροσώπευε τή μεταβίβαση τών φονι-
κών παρορμήσεων πού στρέφονταν πρός τόν πατέρα (τό πιό 
βαθύ στρώμα). 

Ή δεύτερη σκηνή παράσταινε τό φόβο τοΰ πατέρα έξαιτίας 
τών φονικών παρορμήσεων (ένδιάμεσο στρώμα). 

Ή τρίτη σκηνή άντιπροσώπευε τό κρυφό, ώμά σεξουαλικό 
περιεχόμενο τής γυναικείας στάσης του, τήν ταύτισή του μέ τό 
(βιαζόμενο) θηλυκό καί, ταυτόχρονα, τήν παθητική-θηλυκή 
άπόκρουση τών φονικών παρορμήσεων. 

Έτσι, λοιπόν, παραδινόταν γιά νά προλάβει τόν πατέρα άπ' τήν 
έκτέλεση τής τιμωρίας (εύνουχισμός). 

Όμως, άκόμη καί οί ένέργειες, πού άντιστοιχοΰσαν στό 
έξώτατο στρώμα, δέν ήταν δυνατό νά έρμηνευτοΰν. Ό άσθενής 
μπορεί ν* άποδεχόταν φαινομενικά κάθε έρμηνεία («γιά νά 
εύχαριστήσει»), άλλά καμιά άπ' αύτές δέ θά 'χε θεραπευτικό 
άποτέλεσμα. Γιατί, άνάμεσα στό άσυνείδητο ύλικό πού πρό-
σφερα καί στή δυνατότητα μιάς βαθιάς κατανόησης, ύπήρχε ό 
άνασταλτικός παράγοντας τής μεταβιβασμένης θηλυκής άπόκρου-
σης ένός παρόμοια μεταβιβασμένου φόβου γιά μένα κι αύτός ό 
φόβος, μέ τή σειρά του, σχετιζόταν μέ μιά παρόρμηση μίσους καί 
μιά δυσπιστία, πού είχε μεταβιβαστεί άπ' τόν πατέρα. Μέ λίγα 
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λόγιο, τό μίσος, ό φόβος κι ή δυσπιστία κρυβόντουσαν πίσω 
άπ' τήν ύποταχτική, πειθήνια στάση του — Ενα τείχος, πού θά 
Εκανε κάθε Ερμηνεία συμπτώματος νά σκορπιστεί σέ χίλια 
κομμάτια. 

Έτσι, λοιπόν, συνέχισα νά περιορίζομαι στήν έρμηνεία τής 
σκοπιμότητας τών άσυνείδητων παραπλανήσεών του. Τοϋ είπα 
δτι τώρα ΰποδυόταν αύτές τίς σκηνές τόσο συχνά σέ μιά 
προσπάθεια νά μέ κερδίσει μέ τό μέρος του — καί πρόσθεσα δτι 
αύτή ή έκδραμάτιση ήταν στήν πραγματικότητα πολύ σημαντι-
κή. "Ομως, ήταν άδύνατο ν' άρχίσουμε νά τήν κατανοούμε 
προτού συλλάβουμε τή σημασία τής τωρινής του συμπεριφο-
ράς. Ή άντίθεσή του στήν έρμηνεία τής άντίστασης έξασθένη-
σε, δμως άκόμη δέν συμφωνούσε. 

Τήν έπόμενη νύχτα όνειρεύτηκε, γιά πρώτη φορά άνοιχτά, τή 
δυσπιστία του γιά τήν άνάλυση: 

«Δυσαρεστημένος άπ' τή μέχρι τά τώρα άποτυχία τής άνάλυσης, 
καταφεύγω στόν καθηγητή Φρόυντ. Σά γιατρικό γιά τήν άρρώστια 
μου αύτός μοΰ δίνει Ινα μακρύ μπαστούνι, πού έχει τή μορφή 
δίκρανου. Νιώθω ίνα αίσθημα Ικανοποίησης». 

Κατά τήν άνάλυση αύτοΰ τοϋ δνειρικού άποσπάσματος, 
παραδέχτηκε γιά πρώτη φορά δτι ήταν έλαφρά δύσπιστος 
άπέναντι στά λόγια τοϋ Φρόυντ κι δτι ήταν δυσάρεστη Εκπληξη 
γι' αύτόν τό δτι παραπέμφθηκε σ' έναν άναλυτή τόσο νέο. 
Πρόσεξα δυό πράγματα: πρώτο, είπε δ,τι είπε γιά τή δυσπιστία 
του μέ σκοπό νά μέ ύποχρεώσει* δεύτερο, κάτι κατάστελνε. 
Επέσυρα τήν προσοχή του καί στά δυό σημεία. Λίγο άργότερα 
έμαθα δτι μέ είχε Εξαπατήσει στό ζήτημα τής άμοιβής. 

Ένώ ή χαρακτηραντίστασή του, ή άπατηλή του ύπακοή κι 
ύποταχτικότητα, ύποβάλλονταν σέ σωστή έπεξεργασία, δλο καί 
περισσότερο ύλικό συνέχιζε νά ρέει αύτόματα άπ' δλες τίς 
περιόδους τής ζωής του, ύλικό γιά τήν παιδική του σχέση μέ 
τήν μητέρα του καί τή σχέση του μέ τούς νέους άντρες, τό 
παιδικό του άγχος, τήν εύχαρίστηση πού Ενιωθε παιδί δταν 
άρρώσταινε, κλπ. "Ολα αύτά Ερμηνεύονταν μόνο στό μέτρο πού 
σχετίζονταν μέ τή χαρακτηραντίστασή του. 

"Αρχισε νά 'χει δλο καί πιό πολλά δνειρα σχετικά μέ τή 
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δυσπιστία του καί τήν κατεσταλμένη σαρκαστική του στάση. 
Άνάμεσα στ' άλλα, μερικές βδομάδες άργότερα είδε τό Ακόλου-
θο όνειρο: 

«Σέ μιά παρατήρηση τοϋ πατέρα μου ότι αύτός ποτέ δέ βλέπει 
όνειρα, τοΰ άπαντώ ότι αύτό είναι σίγουρα άδύνάτο, δτι 
προφανώς λησμονά τά δνειρά του πού, σέ μεγάλο βαθμό, είναι 
Απαγορευμένες έπιθυμίες. Τονίζω" έρεθισμένα δτι αύτή είναι ή 
θεωρία δχι κάποιου τυχαίου, άλλά τοΰ καθηγητή Φρόυντ, δμως 
νιώθω άσχημα καθώς τό λέω αύτό.» 

Τοΰ έξήγησα δτι είδε τόν πατέρα του νά γελά χλευαστικά 
γιατί αύτός ό ίδιος φοβόταν ότι έτσι θά 'κανε καί τεκμηριώνω 
τόν Ισχυρισμό μου άναφερόμενος στή δυσφορία πού ένιωσε στό 
δνειρο. Κι αύτό τό έρμήνευσα σά σημάδι δτι είχε κάποιο βάρος 
στή συνείδησή του. 

Δέχτηκε αύτή τήν έρμηνεία καί κατά τίς έπόμενες δέκα μέρες 
συζητιέται τό ζήτημα τής άμοιβής. Αποδείχτηκε δτι, κατά τήν 
προκαταρκτική συζήτηση πρίν τό ξεκίνημα τής άνάλυσης, μοΰ 
είχε συνειδητά πεί ψέματα, μιά καί, χωρίς νά έχει ρωτηθεί, 
άνάφερε ένα ποσό μικρότερο άπ' αύτό πού πραγματικά διέθετε. 
Αύτό τό 'κανε, είπε, «γιά νά προστατέψει τόν έαυτό του» — 
γιατί, δηλαδή, είχε άμφιβολίες γιά τήν τιμιότητά μου. "Οπως 
ήταν ή συνήθειά μου, τοΰ είχα άναφέρει τή συνηθισμένη μου 
άμοιβή καί τήν έλάχιστη Αμοιβή μου καί τόν δέχτηκα γιά 
θεραπεία μέ βάση τή δεύτερη. Όμως, μπορούσε νά πληρώσει 
περισσότερα, δχι μόνο γιατί είχε μεγαλύτερες οίκονομίες καί 
είσόδημα μεγαλύτερο άπ' δσο είχε πεί, άλλά καί γιατί ό 
πατέρας του κάλυπτε τό μισό κόστος τής άνάλυσης. 

γ) Σύνδεση τής άνάλυσης τοΰ τωρινού μέ τό παιδικό ύλικό 

Κατά τή συζήτηση τοΰ «χρηματικού θέματος», πού άντιμετω-
πιζόταν πάντα σέ συσχέτιση μέ τή χαρακτηραντίστασή του 
(δηλαδή, τόν συγκαλυμμένο φόβο καί τή συγκαλυμμένη δυσπι-
στία του), ό άσθενής ύπέπεσε σέ μιά παραδρομή τής γλώσσας. 
Είπε: «Ήθελα νά 'χω τό χρήμα μου στήν τράπεζα γιά νά γίνει 
μεγαλύτερο1.», άντί νά πεί δτι ήθελε ν' αύξηθοΰν οί οίκονομίες 
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του. "Ετσι άποκάλυψε τή σχέση τοϋ χρήματος μέ τό φαλλό, 
καθώς καί τή σχέση τοΰ φόβου Απώλειας χρημάτων μέ τό φόβο 
τοΰ φαλλού. Δέν τοΰ ύπέδειξα κανένα άπό τά δυό, μήτε άνέλυσα 
τήν παραδρομή του, γιατί δέν ήθελα νά έρμηνεύσω τόσο νωρίς 
τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ. 'Απλά έκανα όρισμένες παρατηρή-
σεις σέ σχέση μέ τό ότι ή θέλησή του γιά οίκονομία πρέπει νά 
σχετίζεται μέ τό φόβο τών καταστροφών, μιά καί προφανώς 
ένιωθε πιό άσφαλής δταν είχε περισσότερα χρήματα. "Εδειξε 
δτι κατανοοΰσε καλά κι αύθεντικά αύτή τήν έξήγηση καί 
παρήγαγε Επιβεβαιωτικούς συνειρμούς άπό τήν παιδική του 
ήλικία: άπό μικρός είχε άρχίσει ν" άποταμιεύει μικρά ποσά καί 
ποτέ δέν μπορούσε νά ξεχάσει τό γεγονός δτι δ πατέρας του 
κάποτε είχε πάρει καί ξοδέψει τίς οίκονομίες του χωρίς νά τόν 
ρωτήσει. Γιά πρώτη φόρα Εκφράζε αύθόρμητα Αποδοκιμασία τοΰ 
πατέρα. Στό έπίπεδο τοΰ συνειδητού, αύτή ή άποδοκιμασία 
σχετιζόταν μέ τό χρήμα, άσυνείδητα δμως σχετιζόταν μέ τόν 
κίνδυνο τοΰ εύνουχισμοΰ. Σ" αύτό τό πλαίσιο τοΰ έξήγησα 
έπίσης δτι, ένώ ό πατέρας του είχε προφανώς ένεργήσει 
καλόπιστα, είχε κάνει σφάλμα καταπιέζοντας τή σεξουαλικότη-
τα τοΰ γιοΰ του σέ τέτοιο βαθμό. Ό άσθενής παραδέχτηκε δτι 
κι δ ίδιος είχε συχνά διερωτηθεί κρυφά γι' αύτά τά πράγματα, 
άλλά δέν είχε ποτέ τό θάρρος ν' άντιπαρατεθεϊ στόν πατέρα του, 
ό όποιος, ΰπέθετε ό άσθενής, είχε στό νοΰ του μόνο τό καλώς 
νοούμενο συμφέρον τοΰ άσθενή. 'Ακόμη δέν μπορούσα νά τοΰ 
πώ δτι ένα βαθύ αίσθημα ένοχής κι ό φόβος τοΰ πατέρα ήταν οί 
κινητήριες δυνάμεις τής ύπάκουης στάσης του. 

'Απ' τή στιγμή αύτή καί πέρα, ή άνάλυση τής μεταβιβασια-
κής άντίστασης προχωρούσε χέρι-χέρι μέ τήν άνάλυση τής 
κρυφής στάσης έξέγερσης ένάντια στόν πατέρα. Κάθε στοιχείο 
τής μεταβιβασιακής κατάστασης συσχετιζόταν μέ τόν πατέρα κι 
αύτό τό καταλάβαινε ό άσθενής, πού συνέχιζε νά παράγει 
πλήθος νέο ύλικό σχετικό μέ τήν άληθινή του στάση Απέναντι στόν 
πατέρα του. Βέβαια, καθετί πού παρουσίαζε ήταν άκόμη αύστη-
ρά λογοκριμένο, άπρόσιτο σέ βαθιά έρμηνεία, δμως ή άνάλυση 
τής παιδικής του ήλικίας είχε άρχίσει πιά. Δέν παρουσίαζε πιά 
ύλικό μέ σκοπό νά ύπεκφύγει άλλα πράγματα. Τώρα πιά, 
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έξαιτίας τής άνάλυσης τής χαρακτηραντίστασης, είχε τραντα-
χτεί βαθιά καί είχε άρχίσει νά ώριμάζει μέσα του ή πεποίθηση 
δτι ή σχέση του μέ τόν πατέρα του δέν ήταν αύτή πού νόμιζε 
πώς ήταν κι δτι είχε καταστροφική έπίδραση στήν άνάπτυξή 
του. 

Κάθε φορά πού πλησίαζε τή φονική φαντασίωση, ό φόβος 
του φούντωνε. "Ονειρευόταν λιγότερο συχνά κι είχε συντομότε-
ρα όνειρα, πού ήταν, δμως, πιό περιεκτικά καί είχαν στενότερη 
σύνδεση μέ τήν άναλυτική κατάσταση. Σέ μεγάλο βαθμό, τό 
ύλικό, πού πρωτύτερα σπρωχνόταν μΚροστά, τώρα χανόταν σέ 
δεύτερο πλάνο. Αύτά, πού άναλύθηκαν άπό άλλα ψυχικά 
στρώματα, είχαν στενή σύνδεση μέ τό πατρικό σύμπλεγμα: τή 
φαντασίωσή του δτι ήταν γυναίκα καί τήν αίμομικτική του 
έπιθυμία. Στήν πορεία τών έπόμενων έξι βδομάδων έμφανίστη-
καν γιά πρώτη φορά άνοιχτά δνειρα εύνουχισμού, παρά τό δτι 
δέν είχα κάνει καμιά έρμηνεία καί καμιά ύπόδειξη πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση. 

1. «Είμαι ξαπλωμένος στό κρεβάτι μου, έξαφνα ξυπνώ καί βλέπω 
δτι ό πρώην γυμνασιάρχης μου, ό κύριος Α., κάθεται πάνω μου. Τόν 
καταβάλλω καί τόν ρίχνω άπό κάτω μου, άλλά Ελευθερώνει Ινα άπό 
τά χέρια του καί άπειλεϊ τό φαλλό μου.» 

2. « Ό μεγαλύτερος άδελφός μου σκαρφαλώνει άπό ίνα παράθυρο 
στό χώλ καί μπαίνει στό διαμέρισμά μας. Διατάζει νά τοΰ φέρουν 
ίνα σπαθί γιατί θέλει νά μέ σκοτώσει. Τόν χτυπώ μ' αύτό καί τόν 
θανατώνω. » 

Έτσι βλέπουμε πώς ή κεντρική πατρική σύγκρουση άναδεί-
χνεται δλο καί καθαρότερα, χωρίς καμιά Ιδιαίτερη προσπάθεια 
άπ' τή μεριά μου, άλλά μόνο σάν άποτέλεσμα τής σωστής 
άνάλυσης τής άντίστασης. 

Σ' αύτή τή φάση παρατηρήθηκε έπανειλημμένα στασιμότητα, 
καθώς καί άνοιχτές έκφράσεις δυσπιστίας σχετικά μέ τήν 
άνάλυση. Τώρα ή άντίσταση ήταν σφιχτά δεμένη μέ τό ζήτημα 
τής άμοιβής: είχε άμφιβολίες γιά τήν τιμιότητά μου. Ή 
άμφιβολία κι ή δυσπιστία ξεφύτρωναν πάντοτε μόλις πλησίαζε 
στήν άντιπάθειά του πρός τόν πατέρα, τό άγχος εύνουχισμού 
καί τή φαντασίωση τοΰ φόνου. Οί άντιστάσεις κρύβονταν 

154 



μερικές φορές πίσω άπό θηλυκή άφοσίωση, άλλά δέν ήταν πιά 
δύσκολο νά τίς ξετρυπώσεις άπ' τήν κρυψώνα τους. 

Μετά πέντε βδομάδες διακοπές ξαναρχίσαμε τήν άνάλυση. Σ' 
αύτό τό διάστημα ό άσθενής, έπειδή οί γονείς του έλειπαν σέ 
ταξίδι κι αύτός φοβόταν νά μένει μόνος, πέρασε τόν καιρό του 
(δέν είχε κάνει διακοπές) στό σπίτι ένός φίλου του. Καμιά 
άνακούφιση δέν είχε δει άπ' τίς άγχωτικές του καταστάσεις — 
άντίθετα, αύτές είχαν γίνει βαρύτερες μετά τήν άναχώρησή μου. 
Σ" αύτό τό πλαίσιο μού είπε δτι, παιδί δντας, φοβόταν πάντοτε 
μή φύγει ή μητέρα του κι δτι πάντοτε ήθελε νά τήν έχει κοντά 
του κι ήταν πολύ θυμωμένος μέ τόν πατέρα του δταν τήν 
έπαιρνε στό θέατρο ή σέ κάποια συναυλία. 

Ήταν, λοιπόν, τελείως ξακάθαρο δτι, παράλληλα μέ τήν 
άρνητική πατρική μεταβίβαση, είχε διαμορφώσει καί μιά Ισχυ-
ρή, στοργική μητρική μεταβίβαση. Συγκρίνοντας τήν κατάστα-
ση στή διάρκεια τών διακοπών μέ τήν κατάσταση κατά τούς 
μήνες πρίν τήν άναχώρησή μου, ό άσθενής είπε δτι ένιωθε πολύ 
καλά καί άσφαλής μαζί μου. Αύτό δείχνει δτι ή μητρική 
μεταβίβαση ήταν παρούσα άπ' τήν άρχή-άρχή, παράλληλα μέ 
τήν άπό άντίδραση παθητική-θηλυκή στάση. Ό ίδιος συμπέρα-
νε δτι ένιωθε προφυλαγμένος μαζί μου, δπως καί μέ τή μητέρα 
του. Δέν προχώρησα πιό πέρα αύτό τό θέμα, γιατί τήν ώρα 
έκείνη ή στοργική μητρική μεταβίβαση δέ δημιουργούσε προ-
βλήματα. Ήταν άκόμη πρόωρη μιά άνάλυση τής μητρικής 
σχέσης καί, σά συνέπεια τής διακοπής, ή άπό άντίδραση 
θηλυκή πατρική μεταβίβαση ήταν καί πάλι πανίσχυρη. Μιλού-
σε μέ τρόπο πράο καί ύποταχτικό, δπως καί στήν άρχή τής 
άνάλυσης καί τά λεγόμενά του έστιάζονταν πάλι στή σχέση του 
μέ τή μητέρα του. 

Τήν τρίτη καί τέταρτη μέρα μετά τήν έπανάληψη τής 
άνάλυσης είδε δυό δνειρα, πού περιείχαν τήν αίμομικτική 
έπιθυμία, τήν παιδική του στάση άπέναντι στή μητέρα του καί τή 
φαντασίωση τής μήτρας. Σέ σύνδεση μ* αύτά τά δνειρα, δ 
άσθενής θυμήθηκε σκηνές πού είχε ζήσει μέ τή μητέρα του στό 
λουτρό. Αύτή τόν έλουζε μέχρι τά δώδεκά του χρόνια καί ποτέ 
δέν μπόρεσε νά καταλάβει γιατί οί συμμαθητές του τόν πείρα-
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ζαν γι' αύτό. Θυμήθηκε Επειτα τόν παιδικό του φόβο γιά τούς 
Εγκληματίες, πού μπορεί νά 'μπαιναν στό διαμέρισμά του καί νά 
τόν σκότωναν. "Έτσι ή άνάλυση είχε ήδη φέρει στήν Επιφάνεια 
τήν παιδική άγχώδη υστερία, χωρίς καμιά Ερμηνεία ή ύπόδειξη 
πρός τήν κατεύθυνση αύτή. Μιά βαθύτερη άνάλυση τών όνεί-
ρων άποφεύχθηκε, γιατί κι ή τωρινή του συμπεριφορά χαρακτη-
ριζόταν άπό τάσεις παραπλάνησης. 

Τά δνειρα τής Επόμενης νύχτας ήταν άκόμη πιό εύγλωττα: 
1. «Τριγυρνώ άσκοπα στό Arnbrechtthal (τόν τόπο τών καλοκαι-

ρινών μου διακοπών δταν ήμουν πέντε κι Εξι χρονών) μέ τήν 
πρόθεση νά φρεσκάρω τίς παιδικές μου έντυπώσεις. Ξάφνου φτάνω 
σέ μιά μεγάλη έκταση άπ' δπου γιά νά φύγει κανείς πρέπει νά 
περάσει άπό έναν πύργο. Ό φύλακας, μιά γυναίκα, μου άνοίγει τήν 
πύλη κι έξηγεϊ δτι δέν μπορώ νά έπΊσκεφθώ τόν πύργο τέτοια ώρα. 
'Απαντώ δτι δέν έχω τέτοια πρόθεση - θέλω μόνο νά περάσω άπ' 
τόν πύργο γιά νά βγώ στήν ύπαιθρο. Έμφανίζεται ή Ιδιοκτήτρια τοΰ 
πύργου, μιά γηραιά κυρία, πού προσπαθεί νά κερδίσει τήν εΰνοιά μου 
φλερτάροντάς με. θέλω νά γυρίσω πίσω, άλλά ξάφνου διαπιστώνω 
δτι Ιχω ξεχάσει τό κλειδί μου (πού άνοίγει τή βαλίτσα μου καί πού 
φαίνεται άλλωστε νά 'χει μεγάλη σπουδαιότητα γιά μένα) στό 
Ιδιωτικό χρηματοκιβώτιο τής κυρίας τοΰ πύργου. Δυσάρεστο αίσθη-
μα, πού περνά δμως γρήγορα, γιατί τό χρηματοκιβώτιο άνοίγεται καί 
τό κλειδί μοΰ δίνεται πίσω.» 

2. «Μέ φωνάζει ή μητέρα μου, πού ζει στόν δροφο πάνω άπό μένα. 
Παίρνω μιά Εφημερίδα, σχηματίζω μ' αύτήν Ενα πέος καί πηγαίνω 
στή μητέρα μου.» 

3. «Βρίσκομαι σέ μιά μεγάλη αίθουσα μέ συντροφιά τήν ξαδέλφη 
μου καί τή μητέρα της. Ή ξαδέλφη μου, πού προκαλεί Ενα σφύριγμα 
θαυμασμού άπό μέρους μου, φοράει Ενα Ελαφρό έσώρουχο. Κι έγώ τό 
!ίδιο. Τήν άγκαλιάζω. Προσέχω δτι Εξαφνα είμαι πολύ κοντύτερος 
άπ' αύτήν γιατί τό πΕος μου μόλις πού φτάνει στά μισά τών μηρών 
της. Έχω μιά άθέλητη Εκσπερμάτωση καί νιώθω τρομερά ντροπια-
σμένος, γιατί φοβάμαι δτι αύτό θ' άφήσει σημάδια στό Εσώρουχο, 
πού θά φαίνονται εύκολα.» 

Κι ό Ιδιος άναγνωρίζει τή μητέρα του στήν ξαδέλφη του. Σέ 
σχέση μέ τή γύμνια του, θυμάται δτι ποτέ δέ γδυνόταν κατά τίς 
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προσπάθειές του γιά σεξουαλική έπαφή. Είχε Ινα διάχυτο φόβο 
γιά κάτι τέτοιο. 

Έτσι, ή αίμομικτική φαντασίωση (μέρος 2 καί 3) καί τό 
Αγχος εύνουχισμοΰ (μέρος 1) άποκαλύφθηκαν ξεκάθαρα. Γιατί 
λογόκρινε τόσο λίγο; Μπρός στίς ξεδιάντροπες διασκεδάσεις 
του, δέν έκανα καμιά έρμηνεία, μήτε καί προσπάθησα νά τόν 
κάνω νά παράγει παραπέρα συσχετίσεις ή συνειρμούς. Ά π ό τήν 
άλλη, δέν διέκοπτα τούς συνειρμούς. Ήθελα ν' άφήσω τό θέμα 
ν' άναπτυχθεί περισσότερο καί, τό κυριότερο, δέν ήθελα νά 
συμβεί τίποτε μέχρι τήν έμφάνιση καί τήν έξάλειψη τής έπόμενης 
μεταβιβασιακής άντίστασης. 

Δέν άργησε νά έμφανιστεΐ καί προκλήθηκε άπό μιά παρατή-
ρηση, πού έκανα άθελά μου καί παρά τίς έκτιμήσεις μου, 
σχετικά μέ τό δεύτερο δνειρο. Επέσυρα τήν προσοχή του στό 
γεγονός δτι πιό πρίν είχε δει ένα δνειρο σχετικό μ' ένα χάρτινο 
πέος. Ήταν άχρηστη παρατήρηση. Παρά τό ξεκάθαρο έκδηλο 
περιεχόμενο τοΰ όνείρου, άντέδρασε σ' αύτήν άμυντικά μέ τόν 
συνηθισμένο του τρόπο. Καταλάβαινε τήν παρατήρησή μου, 
είπε, «άλλά...» τήν έπόμενη νύχτα, μετά τό έπεισόδιο αύτό, είχε 
μιά βίαιη προσβολή άγχους καί είδε δυό δνειρα: τό πρώτο ήταν 
σχετικό μέ τή «χρηματική άντίστασή του» (μεταβιβασμένο 
άγχος εύνουχισμοΰ) — τό δεύτερο άποκάλυπτε γιά πρώτη φορά 
τήν πρωταρχική σκηνή, πού, κατά βάθος, ήταν τό κίνητρο τής 
χρηματικής άντίστασης. 

1. «Στέκομαι μπρός σέ μιά έξέδρα παραστάσεων, καταμεσής σ' 
Ινα μεγάλο πλήθος στό Prater. Ξάφνου προσέχω δτι ίνας άντρας, 
πού στέκεται πίσω μου, προσπαθεί νά σουφρώσει τό πορτοφόλι μου 
άπ' τήν κωλότσεπή μου. Βάζω τό χέρι μου στό πορτοφόλι μου καί 
προλαβαίνω τήν κλοπή τήν τελευταία στιγμή.» 

2. «Ταξιδεύω στό τελευταίο βαγόνι ένός τρένου σέ μιά Επαρχιακή 
περιοχή τής Wörtner See. Σέ μιά στροφή παρατηρώ ξάφνου δτι Ινα 
άλλο τρένο έρχεται πρός τό μέρος μου πάνω στή μονή σιδηροδρομι-
κή γραμμή. Δέ φαίνετω νά ύπάρχει τρόπος άποφυγής τής καταστρο-
φής. Γιά νά σωθώ, πηδάω άπό τό τρένο.» 

Αύτό τό δνειρο έδειξε καθαρά δτι είχα δίκιο πού δέν 
έρμήνευσα τά αίμομικτικά του δνειρα. Μιά λανθάνουσα, άλλά 

157 



Ισχυρή άντίσταση στεκόταν μπροστά του. Είδαμε έπίσης δτι τό 
δνειρο άντίστασης είχε στενή σχέση μέ τό παιδικό του άγχος 
(φόβος εύνουχισμοΰ, φόβος τής πρωταρχικής σκηνής). Άνάμε-
σα στά τρία καί τά έξι του χρόνια, περνούσε τίς καλοκαιρινές 
διακοπές του στή Wörtner See. 

Κανείς συνειρμός δέν τοΰ 'ρθε στό νοΰ σέ σχέση μέ τό 
δνειρο. Συσχετίζοντας τόν άντρα στό πρώτο δνειρο μέ μένα, 
έστίασα τή συζήτηση πάνω σ' δλη τή στάση του, στόν 
καταπιεσμένο φόβο του γιά μένα καί στήν συγκαλυμμένη 
δυσπιστία του στό θέμα τής πληρωμής, χωρίς νά θίξω, γιά τήν 
ώρα, τή σχέση μέ τό φόβο τών καταστροφών. Στό δεύτερο 
δνειρο ξεχώρισα μόνο τήν «άναπόφευκτη καταστροφή». Γνωρί-
ζαμε βέβαια ήδη, τοΰ είπα, δτι τό χρήμα σήμαινε γι'· αύτόν 
προστασία άπ' τίς καταστροφές, καί φοβόταν δτι μπορεί νά τοΰ 
στερούσα αύτή τήν προστασία. 

Δέν τό παραδέχτηκε αύτό άμέσως (φάνηκε μάλιστα νά 
σοκάρεται στήν Ιδέα δτι μπορεί νά μέ είχε έκλάβει γιά κλέφτη), 
άλλά μήτε καί τό άπέρριψε. Κατά τίς τρείς έπόμενες μέρες, 
παρουσίασε δνειρα, στά όποία μέ διαβεβαίωνε γιά τήν άφοσίω-
ση καί τήν έμπιστοσύνη του. 'Εμφανίστηκα έπίσης σάν μητέρα 
του. Ύπήρχε άκόμη κι ένα νέο στοιχείο: ή μητέρα του ήταν Ινας 
άντρας — Εμφανίστηκε σ' ένα δνειρο σά γιαπωνέζος. Χρειάστη-
καν μήνες γιά νά καταλάβουμε αύτό τό στοιχείο, μέχρι τή 
στιγμή πού άποσαφηνίστηκε ή σημασία τών παιδικών του 
φαντασιώσεων σχετικά μέ τόν ρωσογιαπωνέζικο πόλεμο. Ό 
ρώσος άντιπροσώπευε τόν πατέρα — ό γιαπωνέζος, σάν μικρο-
καμωμένος, άντιπροσώπευε τή μητέρα. Ή μητέρα του, έπιπρό-
σθετα, φορούσε γιαπωνέζικες πυτζάμες έκεΐνο τόν καιρό: ή 
μητέρα μέ παντελόνια. Έκανε άπανωτές παραδρομές, άναφερόμε-
νος, π.χ., στό «πέος τής μητέρας». Άκόμη κι ένας «φίλος άπ' 
τό σχολείο», πού έμφανίστηκε σέ μερικά δνειρα, άντιπροσώ-
πευε τήν ξαδέλφη του, πού έμοιαζε μέ τή μητέρα του. 

Ώστόσο, τά ξεκάθαρα αίμομικτικά δνειρα ήταν δνειρα 
άντίστασης, μέ σκοπό νά συγκαλύψουν τό φόβο του γιά τή 
γυναίκα (πού είχε πέος). 

Άπ" αύτό τό σημείο καί πέρα — γιά έξι περίπου βδομάδες — 
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ή άνάλυση άκολουθοΰσε μιά περίεργη ζίγκ-ζάγκ πορεία: όνειρα 
καί λεγόμενα σχετικά μέ τή χρηματική του άντίσταση έναλλάσ-
σονταν μέ όνειρα, πού άποκάλυπταν τόν πόθο του γιά τήν 
μητέρα, τήν μητέρα σάν άντρα, τόν έπικίνδυνο πατέρα καί τίς 
πιό ποικίλες παραλλαγές τοΰ άγχους εύνουχισμοΰ. Στίς Ερμη-
νείες μου ξεκινούσα πάντοτε άπ' τή χρηματική του άντίσταση 
(=άγχος εύνουχισμοΰ) καί, μ' αύτό σά βάση, συνέχιζα νά 
βαθαίνω τήν άνάλυση τής παιδικής κατάστασης. Αύτό ήταν 
εύκολο, μιά καί τό παιδικό ύλικό είχε πάντοτε στενή σχέση μέ τήν 
μεταβιβασιακή κατάσταση. Βέβαια, όλοι αύτοί οί παιδικοί φόβοι 
κι έπιθυμίες πού έμφανίζονταν τώρα, δέν παρουσιάζονταν στή 
μεταβίβαση, πού προχωρούσε μέρα μέ τή μέρα δλο καί περισ-
σότερο. ('Εκείνο τόν καιρό, τό κύριο χαρακτηριστικό τής 
μεταβίβασης ήταν τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ). Μόνο ό πυρήνας 
τής παιδικής κατάστασης είχε έμφανιστεΐ στήν μεταβιβασιακή 
άντίσταση. Μιά κι είχα ένα σίγουρο αίσθημα δτι ή άνάλυση 
προχωροΰσε σωστά, δέν άνησυχοΰσα πού κρατούσα τίς βαθιές 
Ερμηνείες τοΰ περιεχομένου γιά τήν κατάλληλη στιγμή. 'Αντί 
γι' αύτό, Επεξεργαζόμουν σταθερά τό φόβο του γιά μένα, 
συσχετίζοντάς τον πάντοτε μέ τό φόβο του γιά τόν πατέρα του. 

Ή πρόθεσή μου ήταν, έπεξεργαζόμενος κι έξαλείφοντας δσο 
γινόταν πιό όλοκληρωμένα τή μεταβιβασμένη πατρική άντίστα-
ση, νά διεισδύσω στίς αίμομικτικές φαντασιώσεις τής παιδικής 
του ήλικίας. Μ* αύτό τόν τρόπο θά έφτανα σ' αύτές σχετικά 
άπαλλαγμένος άπό άντιστάσεις καί θά 'μουν σέ θέση νά τίς 
έρμηνεύσω. Γιά τήν ώρα, λοιπόν, δέν Εκανα καμιά προσπάθεια 
Ερμηνείας τοΰ αίμομικτικού ύλικοΰ, πού Ερρεε δλο καί πιό 
ξεκάθαρο καί περιεκτικό άπ' τό άσυνείδητο. 

Στήν άρχή τής φάσης αύτής, ή τοπογραφική διαστρωμάτωση 
τής άντίστασης καί τοΰ ύλικοΰ ήταν ή άκόλουθη: 

1. Τό άγχος εύνουχισμοΰ, μέ τή μορφή τής χρηματικής 
άντίστασης, κατείχε τό άνώτερο στρώμα. 

2. Αύτός προσπαθούσε άδιάκοπα νά τό άναχαιτίσει μέ τή 
θηλυκή του συμπεριφορά άπέναντί του — δμως αύτό δέν ήταν 
πιά καί τόσο εύκολο finn στήν άρχή. 

3. Ή θηλυκή συμπεριφορά συγκάλυπτε μιά σαδιστική-έπιθε-
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τική στάση άπέναντ{ μου (πρός τόν πατέρα του) κα( συνοδευό-
ταν άπό: 

4. Μιά βαθιά στοργική προσήλωση στή μητέρα, πού κι αύτή 
έπίσης μεταβιβαζόταν σέ μένα. 

5. Συνδεμένες μ' αύτή τήν άμφιθυμική συμπεριφορά, πού 
συμπυκνωνόταν στή μεταβιβασιακή άντίσταση, ήταν οί αιμομι-
κτικές έπιθυμίες, ό φόβος τού αύνανισμού, ό πόθος του γιά τή 
μήτρα καί ό μεγάλος φόβος πού πήγαζε άπ' τήν πρωταρχική 
σκηνή — δλα αύτά έμφανίζονταν στά δνειρά του, άλλά δέν 
Ερμηνεύονταν. Μόνο ή διάθεσή του νά παραπλανά καί τά 
κίνητρά της, ό φόβος τής άντιπάθειας πρός τόν πατέρα, 
ύποβάλλονταν σ' έρμηνεία. 

Ή κατάσταση αύτή, πού ήταν φυσικά λανθάνουσα άπ' τήν 
άρχή-άρχή, άλλά δέν είχε συμπυκνωθεί άκόμη σ' δλα τά σημεία 
(πάνω άπ' δλα, στή μεταβίβαση τοΰ άγχους τοΰ εύνουχισμοΰ), 
άναπτύχθηκε μέ τόν άκόλουθο τρόπο. 

Τόν πέμπτο μήνα τής άνάλυσης είδε τό πρώτο του δνειρο 
άγχους τοΰ αίμομικτικού αύνανισμού: 

«Βρίσκομαι σ' ίνα δωμάτιο. Μιά νεαρή γυναίκα μέ στρογγυλό 
πρόσωπο κάθεται σ' Ινα πιάνο. Βλέπω μόνο τό πάνω μέρος τοΰ 
σώματός της. 'Ακούω τή φωνή τοΰ άναλυτή μου πλάι μου: "Τό 
βλέπεις, αύτή είναι ή αίτία τής νεύρωσης σου" Νιώθω νά τραβιέμαι 
κοντύτερα ατή γυναίκα, ξάφνου μέ κυριεύει φόβος καί ούρλιάζω 
δυνατά.» 

Τήν προηγούμενη μέρα, σέ σχέση μ' ένα δνειρο, τοΰ είπα: 
«Βλέπεις, αύτή είναι μιά άπ' τίς αίτιες τής νεύρωσής σου» — 
καί μ' αύτό έννοούσα τήν παιδιάστικη συμπεριφορά του, τήν 
άνάγκη του νά τόν άγαποΰν καί νά τόν φροντίζουν. Λές κι ό 
άσθενής γνώριζε τήν άληθινή αίτία τής νεύρωσής του, σύνδεσε 
αύτή τή «φράση τής προηγούμενης μέρας» μέ τό άπωθημένο 
του άγχος αύνανισμού. Ή Ιδέα τοΰ αύνανισμού συνδέθηκε πάλι 
μέ τήν Ιδέα τής αίμομιξίας. Ξύπνησε κατατρομαγμένος. "Υπήρ-
χε, βέβαια, λόγος πού τό κάτω μέρος τοΰ σώματος τής γυναίκας 
ήταν κρυμμένο (άναπαράσταση τής άποστροφής πρός τό γυναι-
κείο σεξουαλικό δργανο). 

"Ομως, μιά καί ή άντίστασή του ήταν άκόμη στό άποκορύφω-
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μά της καί τίποτε δέν τοϋ έρχόταν στό νοϋ σχετικά μέ τό 
δνειρο, δέν συνέχισα τή συζήτηση γι* αύτό τό θέμα. 

Στή συνέχεια, δ άσθενής είδε ένα δνειρο, δπου μιά «γυμνή 
οίκογένεια», πατέρας, μητέρα καί παιδί, τήν είχε σφίξει στίς 
σπείρες του Ινα τεράστιο φίδι. 

Ένα άλλο δνειρο ήταν τό έξής: 
1. «Βρίσκομαι ξαπλωμένος στό κρεβάτι μου, δίπλα μου κάθεται ό 

άναλυτής μου. Μοϋ λέει: " Τώρα θά σοΰ δείξω τήν αΙτία τής 
νεύρωσής σου". Έγώ κραυγάζω άπ' τό φόβο (δχι μόνο φόβο, άλλά 
Ισως καί μ' ένα Ιχνος ηδονής) καί σχεδόν χάνω τίς αίσθήσεις μου. 
Αύτός Επαναλαμβάνει δτι θά μέ άναλύσει στό λουτρό μας. Δέχομαι 
εύχάριστα αύτή τήν Ιδέα. Είναι σκοτάδι καθώς άνοίγουμε τήν πόρτα 
τοΰ λουτρού.» 

2. «Περπατώ μέ τή μητέρα μου στό δάσος. Παρατηρώ δτι μας 
άκολουθεϊ ένας ληστής. Βλέπω ίνα περίστροφο στό φόρεμα τής 
μητέρας μου καί τό παίρνω στά χέρια μου γιά νά σκοτώσω τόν 
ληστή δταν πλησιάσει. Περπατώντας μέ γρήγορο βήμα φτάνουμε σ' 
ένα πανδοχείο. Ό ληστής είναι τελείως πίσω μας καθώς άνεβαίνου-
με τά σκαλοπάτια Τοϋ ρίχνω μιά πιστολιά. "Ομως, ή σφαίρα 
μετατρέπεται σέ χαρτονόμισμα. Είμαστε άσφαλεϊς γιά τήν ωρα, δέν 
είμαι, δμ(ος, σίγουρος γιά τό άν ό ληστής, πού κάθεται στόν 
προθάλαμο, έχει άκόμη κακές προθέσεις. Γιά νά τόν καλοπιάσω τοΰ 
δίνω άλλο Ενα χαρτονόμισμα.» 

Τό δτι ήταν σωστή ή κίνησή μου νά μήν ύπεισέλθω σ* αύτά 
τά ξεκάθαρα δνειρα έπιβεβαιώθηκε άπ' τό γεγονός δτι δ 
άσθενής, πού είχε ήδη άρκετή άναλυτική κατάρτιση, δέν έκανε 
καμιά άναφορά στή μορφή τοΰ ληστή. Δέν μπόρεσε άκόμη νά 
παρουσιάσει κανένα συνειρμό. *Ή δέν έλεγε τίποτε ή μιλοΰσε 
έντονα γιά τά «μεγάλα ποσά χρημάτων» πού έπρεπε νά πληρώ-
σει καί γιά τίς άμφιβολίες του σχετικά μέ τό άν ή άνάλυση θά 
τόν βοηθούσε, κλπ. 

Δέν μπορούσε βέβαια νά υπάρχει άμφιβολία γιά τό δτι αύτή ή 
άντίσταση στρεφόταν κι ένάντια στή συζήτηση τοϋ αίμομικτι-
κοΰ ύλικοΰ, δμως μιά τέτοια έρμηνεία δέ θά 'χε καμιά σκοπιμό-
τητα. Έπρεπε νά περιμένω τήν κατάλληλη εύκαιρία γιά νά 
Ερμηνεύσω τό χρηματικό του άγχος σά φαλλικό άγχος. 

161 



Στό πρώτο μέρος τοΰ όνείρου τοϋ ληστή ειπωσηκ^ Ou ou iuv 
άνέλυα στό λουτρό. Άργότερα άποδείχτηκε ότι ένιωθε Ασφαλέ-
στερα στό λουτρό δταν αΰνανιζόταν. Στό δεύτερο μέρος τοϋ 
όνείρου, έγώ (ό πατέρας) έμφανιζόμουν σά ληστής (=εύνουχι-
στής). Έτσι, ή τωρινή του άντίσταση (δυσπιστία όφειλόμενη στό 
χρήμα) συνδεόταν στενά μέ τό παλιό άγχος αύνανισμοΰ (άγχος 
εύνουχισμοΰ). 

Σέ σχέση μέ τό δεύτερο μέρος τοϋ όνείρου, τοϋ είπα δτι 
φοβόταν δτι μπορεί νά τόν πλήγωνα, νά 'βαζα σέ κίνδυνο τή 
ζωή του. Ασυνείδητα, δμως, αύτός πού φοβόταν ήταν ό 
πατέρας του. Μετά λίγη άντίθεση, άποδέχτηκε αύτή τήν έρμη-
νεία καί, σ' αύτό τό πλαίσιο, άρχισε μόνος του νά συζητά τήν 
ύπερβολική του φιλικότητα. Λίγη βοήθεια χρειάστηκε γι* αύτό. 
Αναγνώρισε τή σημασία τής δουλοπρεποΰς στάσης του άπέ-
ναντι στό άφεντικό του, σάν μιά έκφραση τοϋ διάχυτου φόβου 
του δτι θά τόν κατηγορούσαν γιά κάτι. Καί κανείς δέν είχε 
βρεθεί γιά νά δεί δτι κρυφά κορόιδευε τούς άλλους. "Οσο πιό 
πολύ κατόρθωνε ν' άντικειμενικοποιεί καί νά ξεσκεπάζει τό 
χαρακτήρα του, τόσο πιό πολύ γινόταν έλεύθερος κι άνοιχτός, 
τόσο μέσα δσο κι έξω άπ' τήν άνάλυση. "Ηδη είχε δεχτεί τό 
ρίσκο ν' άσκήσει κριτική καί άρχισε νά ντρέπεται γιά τόν 
προηγούμενο τρόπο συμπεριφοράς του. Γιά πρώτη φορά άρχισε 
νά αίσθάνετω τό νευρίοσικό γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα σάν κάτι ξένο. 
Αύτό σημάδευε καί τήν πρώτη έπιτυχία τής χαρακτηρανάλυ-
σης: ό χαρακτήρας είχε άναλυθεϊ. 

Ή χρηματική άντίσταση παρέμενε. Χωρίς καμιά βοήθεια άπό 
μένα, τό βαθύτερο στρώμα τοϋ ύλικοϋ, ό φόβος γιά τό πέος του, 
άρχισε νά έμφανίζεται στά δνειρά του δλο καί σαφέστερα σέ 
σχέση μέ τήν πρωταρχική σκηνή. 

Τό γεγονός αύτό πρέπει νά τονιστεί Ιδιαίτερα: δταν ή 
άνάλυση τής χαρακτηραντίστασης διεξάγεται μέ σύστημα καί 
συνέπεια, δέ χρειάζεται Ιδιαίτερη προσπάθεια γιά νά φτάσουμε 
στό παιδικό ύλικό πού άντιστοιχεί σ' αύτήν. Αύτό παρουσιάζε-
ται άπό μόνο του, όλοένα καί σαφέστερα καί όλοένα καί πιό 
στενά συνδεδεμένο μέ τήν συγκαιρινή άντίσταση — μέ τόν δρο, 
φυσικά, δτι αύτή ή διαδικασία δέν έχει διαταραχθεί άπό 
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πρόωρες Ερμηνείες τοϋ παιδικοϋ ύλικοΰ. "Οσο λιγότερη είναι ή 
προσπάθεια διείσδυσης στή σφαίρα τής παιδικής ήλικίας κι 
δσο άκριβέστερα ύποβάλλεται σ' Επεξεργασία τό συγκαιρινό 
ύλικό άντίστασης, τόσο πιό γρήγορα φτάνουμε στό παιδικό 
ύλικό. 

Αύτό άποδείχτηκε ξανά δταν όνειρεύτηκε, μετά τήν Ερμηνεία, 
δτι φοβόταν μήπως τόν πληγώσουν. 'Ονειρεύτηκε δτι προσπερ-
νούσε Ενα όρνιθοτροφείο καί είδε πώς σκοτώνουν τά κοτόπου-
λα. Μιά γυναίκα Επίσης βρισκόταν ξαπλωμένη ατό έδαφος καί 
μιά άλλη γυναίκα τήν κάρφωνε άπανωτά μ' ένα μεγάλο πηρούνι. 
Τότε αύτός άγκάλιασε μιά άπό τίς γυναίκες συναδέλφους του — 
ό φαλλός του Εφτανε ώς τά μισά τών μηρών της κι είχε άκούσια 
Εκσπερμάτωση. 

Μιά καί ή χρηματική του άντίσταση είχε κάπως άποδυναμω-
θεϊ, Εγινε μιά προσπάθεια άνάλυσης αύτοϋ τοϋ όνείρου. Σέ 
σχέση μέ τό όρνιθοτροφείο, μπορούσε τώρα νά θυμηθεί δτι, 
παιδί δντας, είχε δεϊ συχνά ζώα κατά τήν πράξη τής συνουσίας, 
στίς καλοκαιρινές του διακοπές στήν έξοχή. Δέν είχαμε γιά τήν 
ώρα τρόπο νά μάθουμε τή σημασία πού είχε ή λεπτομέρεια 
«καλοκαίρι στήν έξοχή». 'Αναγνώρισε τήν πρώτη γυναίκα σάν 
τήν μητέρα του, άλλά δέν μπορούσε νά Εξηγήσει τή θέση της 
στό δνειρο. 

Μπόρεσε, ώστόσο, νά πει περισσότερα σχετικά μέ τήν 
άκούσια έκσπερμάτωση. 'Ηταν σίγουρος δτι ό Ίδιος Εμφανιζό-
ταν σάν παιδί στό δνειρο. θυμήθηκε δτι τοϋ άρεσε καί συνήθιζε 
νά στριμώχνεται πάνω σέ γυναίκες, μέχρι πού Εκσπερμάτωνε 
άθέλητα. 

Μοϋ φαινόταν καλό σημάδι τό δτι αύτός ό έξυπνος άσθενής 
δέν πρόσφερε καμιά έρμηνεία, παρά τό δτι τά πάντα βρίσκονταν 
μπροστά του μέ τρόπο μάλλον διάφανο. ^Αν, πρίν άπ' τήν 
άνάλυση τών άντιστάσεών του, είχα έρμηνεύσει σύμβολα ή 
ούσιώδη περιεχόμενα τοϋ άσυνείδητου, θά 'χε δεχτεί άμέσως 
αύτές τίς έρμηνεΐες γιά λόγους άντίστασης καί θά 'χαμε 
μεταπηδήσει άπό τή μιά χαοτική κατάσταση στήν άλλη. 

Μέ τήν έρμηνεία μου γιά τό φόβο του μήπως πληγωθεί, ή 
άνάλυση τοΰ χαρακτήρα του είχε πιά μπεί σέ δρόμο δλάνοιχτο. 
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Μέρες όλόκληρες δέν ύπήρχε ίχνος τής χρηματικής του άντί-
στασης. Συζητούσε έκτεταμένα τήν παιδική του συμπεριφορά 
καί παρουσίαζε άπανωτά παραδείγματα τοϋ «δειλού» καί «συγ-
καλυμμένου» τρόπου ένέργειάς του, πού τώρα πιά τόν καταδίκα-
ζε όλόψυχα. Έκανα μιά προσπάθεια νά τόν πείσω δτι ή 
έπίδραση τοΰ πατέρα του ήταν δ κύριος ύπεύθυνος γΓ αύτό. 
Έδώ, δμως, συνάντησα τήν πιό παθιασμένη άντίσταση. Τοΰ 
iÀsme άκόμα τό κουράγιο νά μιλήσει κριτικά γιά τόν πατέρα του. 

Λίγον καιρό άργότερα, όνειρεύτηκε ξανά ένα θέμα, πού πίσω 
του μάντευα τήν πρωταρχική σκηνή: 

«Στέκομαι στ' άκρογιάλι τοΰ ώκεανοΰ. Μερικές μεγάλες πολικές 
άρκοΰδες τριγυρνούν κολυμπώντας στό νερό. Ξαφνικά γίνονται 
άνήσυχες. Βλέπω νά ξεπροβάλλει ή ράχη ένός γιγάντιου ψαριοΰ. Τό 
ψάρι κυνηγάει μιά άπό τίς πολικές άρκοΰδες καί τήν πληγώνει μέ 
τρομερές δαγκωματιές. Τελικά τό ψάρι άπομακρόνεται άπ' τήν 
θανάσιμα πληγωμένη άρκούδα. "Ομως καί τό Ίδιο τό ψάρι Εχει 
πληγωθεί σοβαρά - τό αίμα τρέχει ποτάμι άπό τά σπάραχνά του 
καθώς άγωνίζεται ν' άναπνεύσει.» 

Επισύρω τήν προσοχή του στό δτι τά δνειρά του έμφανίζουν 
πάντοτε έναν τόνο σκληρότητας. 'Ανταποκρίθηκε σ' αύτό καί 
συνέχισε γιά πολλές συνεδρίες νά μιλά γιά τίς σεξουαλικές 
φαντασιώσεις του τήν ώρα πού αύνανιζόταν καί τίς πράξεις 
σκληρότητας πού είχε διαπράξει μέχρι τήν έφηβεία του. Τόν 
έβαλα νά τίς καταγράψει δταν είχαν πιά άναλυθεί. Σχεδόν δλες 
τους χαρακτηρίζονταν άπ' τήν «σαδιστική άντίληψη τής σεξου-
αλικής πράξης.» 

«(3 - 5 έτών). Στό καλοκαιρινό μας σπίτι βλέπω τυχαία πώς 
σφάζονται τά γουρούνια. 'Ακούω τό σκούξιμο τών ζώων καί 
βλέπω τό αίμα ν' άναπηδά άπό τά σώματά τους, πού έχουν μιά 
λευκή άνταύγεια μές στό σκοτάδι. Νιώθω μιά βαθιά αίσθηση 
ήδονής. 

»(4 -6 έτών). Ή Ιδέα τής σφαγής ζώων, Ιδιαίτερα άλόγων, μού 
προκαλεί αίσθηση μιάς βαθιάς ήδονής. 

»(3 - 11 έτών). Μ" άρέσει πολύ νά παίζω μέ μολυβένια 
στρατιωτάκια. Σκηνοθετώ μάχες, πού πάντοτε καταλήγουν σέ 
μάχη σώμα μέ σώμα. Σ' αύτήν, σπρώχνω τά σώματα τών 
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στρατιωτών τό Ινα πάνω στ' άλλο. ΟΙ στρατιώτες πού εύνοώ 
κατανικούν τόν έχθρό. 

»(6 - 12 έτών). Σπρώχνω δυό μυρμήγκια τό Ενα πάνω στό άλλο 
μέ τέτοιο τρόπο πού τό ένα άρπάζει τό άλλο μέ τίς δαγκάνες 
του. Έτσι σφιχτομπλεγμένα τά δυό έντομα άναγκάζονται νά 
πολεμήσουν μέχρι θανάτου. Άκόμη ύποκινώ μάχες άνάμεσα σέ 
δυό διαφορετικές άποικίες μυρμηγκιών σκορπίζοντας ζάχαρη 
στήν περιοχή άνάμεσα στίς φωλιές τους. Αύτό δελεάζει τίς δυό 
άντίπαλες στρατιές μυρμηγκιών καί τίς σπρώχνει σέ κανονικές 
μάχες άνάμεσά τους. Μ* άρέσει άκόμη νά φυλακίζω μιά σφήκα 
καί μιά μύγα σ' ένα νεροπότηρο. Μετά άπό λίγο, ή σφήκα 
άρπάζει τή μύγα καί τής κόβει τά φτερά, τά πόδια καί τό 
κεφάλι, μ' αύτή άκριβώς τή σειρά. 

»(12 — 14 έτών). 'Υπάρχει ένα έκτροφεΐο όπου μ' άρέσει νά 
παρατηρώ πώς συνουσιάζονται τ* άρσενικά μέ τά θηλυκά. Μ* 
άρέσει νά παρατηρώ τό "ίδιο πράγμα καί στ' όρνιθοτροφείο. 
Άκόμη, μ' εύχαριστεί νά βλέπω τούς δυνατότερους κόκορες νά 
διώχνουν τούς πιό άδύνατους. 

»(8 - 16 έτών). Μ* άρέσει νά τσακώνομαι μέ τήν ύπηρέτρια. 
Τά τελευταία χρόνια μ' άρεσε νά σηκώνω τά κορίτσια, νά τά 
πηγαίνω σ' ένα κρεβάτι καί νά τά ρίχνω πάνω του. 

» ( 5 - 1 2 έτών). Μ" άρέσει νά παίζω μέ τρένα. Τσουλάω τά 
τρενάκια μου σ' δλο τό διαμέρισμα, διασχίζοντας αύτοσχέδια 
τούνελ άπό κουτιά, σκαμνιά, κλπ. Προσπαθώ παράλληλα νά 
μιμηθώ τόν ήχο τής άτμομηχανής, πού δυναμώνει τόν άτμό καί 
κερδίζει ταχύτητα. 

»(15 έτών - φαντασιώσεις αύνανισμοΰ). Είμαι πάντοτε Θεατής. Ή 
γυναίκα άμύνεται ένάντια στόν άντρα, ό όποιος πολλές φορές 
είναι πολύ κοντύτερος άπ' αύτήν. Μετά σύντομη πάλη, ή γυναίκα 
καταβάλλεται. Ό άντρας τής πιάνει σφιχτά καί βίαια τά στήθη, 
τούς μηρούς ή τά πισινά. Μήτε τό άρσενικό μήτε τό θηλυκό 
σεξουαλικό όργανο, μήτε ή Ίδια ή σεξουαλική πράξη δέν άποτελοΰν 
ποτέ μέρος τής φαντασίωσης. Τή στιγμή πού ή γυναίκα παύει ν' 
άντιστέκεται, φτάνω σέ όργασμό.» 

Οί δυό βασικές πλευρές τής κατάστασης τόν καιρό έκεΐνο 
ήταν: 1) ντρεπόταν γιά τή δειλία του, 2) θυμόταν τόν 
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περασμένο σαδισμό του. Ή άνάλυση τών φαντασιώσεων καί 
τών πράξεων, πού συνοψίσαμε παραπάνω, κράτησε μέχρι τό 
τέλος τής θεραπείας. Έγινε πιό άνετος κατά τήν άνάλυση, πιό 
θαρραλέος καί πιό έπιθετικός — δμως ή συμπεριφορά του 
χαρακτηριζόταν άκόμη άπό φόβο. Οί άγχωτικές του καταστά-
σεις δέν ήταν συχνές, άλλά έπενεμφανίζονταν πάντοτε μαζί μέ 
τή χρηματική άντίσταση. 

Κι έδώ πάλι είναι σίγουρο δτι ό κύριος σκοπός τής παραγω-
γής τοΰ γενετήσιου-αίμομικτικοΰ ύλικοΰ ήταν ή άπόκρυψη τοΰ 
παιδικού σαδισμού, άν καί, ταυτόχρονα, άντιπροσώπευε καί μιά 
προσπάθεια προχωρήματος πρός μιά κάθεξη γενετήσιων άντι-
κειμένων. Όμως, οί γενετήσιες ένορμήσεις του ήταν διαποτι-
σμένες άπό σαδισμό καί, άπό οίκονομική άποψη, ήταν άπαραί-
τητη ή έξαγωγή τους άπ* τήν περίπτυξή τους μέ τίς σαδιστικές 
παρορμήσεις. 

Στήν άρχή τοΰ Ικτου μήνα τής άνάλυσης παρουσιάστηκε ή 
πρώτη εύκαιρία Ερμηνείας τοΰ φόβου του γιά τό πέος. Ήταν σέ 
σύνδεση μέ τό άκόλουθο δνειρο: 

1. «Είμαι ξαπλωμένος σ' ίνα ντιβάνι σ' ίνα χωράφι ( στήν 
καλοκαιρινή κατοικία/). Ένα άπό τά γνωστά μου κορίτσια έρχεται 
κοντά μου καί κάθεται πάνω μου. Μπαίνω άπό κάτω της καί 
προσπαθώ νά 'ρθω σ' έπαφή. Έρχομαι σέ στύση, άλλά παρατηρώ 
δτι ό φαλλός μου είναι πολύ κοντός κι άνεπαρκής γιά τή σεξουαλική 
πράξη. Είμαι πολύ λυπημένος γι' αύτό.» 

2. «Διαβάζω ίνα θεατρικό έργο. Τά πρόσωπα· τρεις γιαπωνέζοι -
πατέρας, μητέρα κι ένα τετράχρονο παιδί. Προαισθάνομαι δτι τό 
έργο θά 'χει τραγικό τέλος. Μέ συγκινεί βαθιά ό ρόλος τοΰ παιδιού.» 

Γιά πρώτη φορά έμφανίζεται στό έκδηλο περιεχόμενο τοΰ 
όνείρου μιά άπόπειρα συνουσίας. Τό δεύτερο μέρος, πού 
ύπαινίσσεται τήν πρωταρχική σκηνή (τεσσάρων έτών), δέν 
άναλύθηκε. Συνεχίζοντας τή συζήτηση γιά τή δειλία του καί 
τούς φόβους του, άρχισε μόνος του νά μιλά γιά τό πέος του. 
Άρπαξα τήν εύκαιρία γιά νά τοΰ ύποδείξω δτι δ φόβος του 
μήπως τόν πληγώσουν, τόν έξαπατήσουν, κλπ., στήν πραγματι-
κότητα άναφερόταν στό σεξουαλικό του όργανο. Το γιατί καί 
τό ποιόν φοβόταν δέν συζητήθηκε άκόμη. Δέν έγινε καί καμιά 
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προσπάθεια έρμηνείας τής πραγματικής σημασίας τοϋ φόβου. 
Ή έξήγηση τοΰ φάνηκε λογική, δμως στή συνέχεια έπεσε σέ 
μιά άντίσταση, πού κράτησε έξι βδομάδες καί βασιζόταν σέ μιά 
παθητική-θηλυκή όμοφυλοφιλική άμυνα ένάντια στό άγχος τοΰ 
εύνουχισμοΰ. 

Αύτό πού μοΰ 'δείξε δτι βρισκόταν σέ μιά νέα κατάσταση 
άντίστασης ήταν τό έξής: δέν έξεγειρόταν άνοιχτά, δέν έξέφρα-
ζε άμφιβολίες, άλλά ξανάγινε ύπερβολικά εύγενικός, πειθήνιος 
καί ύπάκουος. Τά δνειρά του, πού έγιναν μικρότερα, σαφέστερα 
καί άραιότερα κατά τήν άνάλυση τής προηγούμενης άντίστα-
σης, ήταν πάλι δπως καί στήν άρχή — μεγάλα καί μπερδεμένα. 
Οί άγχωτικές καταστάσεις ξανάγιναν έκδηλες κι έντονες. "Ο-
μως, δέν άρθρωνε καμιά άμφιβολία γιά τήν άνάλυση. Κι ή 
κληρονομική Ιδέα είχε ξανακάνει τήν έμφάνισή της καί σ* αύτό 
τό πλαίσιο οί άμφιβολίες του σχετικά μέ τήν άνάλυση έκφρά-
ζονταν συγκαλυμμένα. Όπως καί στήν άρχή τής άνάλυσης, 
ύποδυόταν τή βιαζόμενη γυναίκα. Ή παθητική-όμοφυλόφιλη 
στάση κυριαρχούσε καί στά δνειρά του. Δέν Εβλεπε πιά δνειρα 
μέ συνουσία ή άκούσια έκσπερμάτωση. Βλέπουμε, λοιπόν, δτι, 
παρά τό προχωρημένο στάδιο τής άνάλυσης τοΰ χαρακτήρα 
του, ή παλιά χαρακτηραντίσταση ξανάβρισκε άμέσως τήν 
παλιά της δύναμη κάθε φορά πού ένα νέο στρώμα τοΰ άσυνειδή-
του του — αύτή τή φορά τό πιό κρίσιμο στρώμα γιά τό 
χαρακτήρα του, δηλαδή τό άγχος εύνουχισμοΰ — φερνόταν στό 
προσκήνιο τής άνάλυσης. 

Συνεπώς, ή άνάλυση τής νέας άντίστασης δέν ύπεισήλθε στό 
άγχος τοΰ φαλλού — σημείο δπου είχε άφυπνισθεί ή άντίστα-
ση. 'Αντί γι' αύτό, Αναφέρθηκα καί πάλι στή στάση του σά 
σύνολο. Έξ ι όλόκληρες .βδομάδες ή άνάλυση άσχολήθηκε 
σχεδόν άποκλειστικά μέ τή συνεπή Ερμηνεία τής συμπεριφοράς 
του, σάν άμυνας άπέναντι στόν κίνδυνο. Κάθε λεπτομέρεια τοΰ 
φερσίματός του έξετάστηκε άπ" αύτή τή σκοπιά καί τοΰ 
έντυπώθηκε έπανειλημμένα, σέ μιά βαθμιαία κίνηση πρός τό 
κεντρικό κίνητρο τής συμπεριφοράς του, τό άγχος τοΰ φαλλοΰ. 

Ό άσθενής έκανε άπανωτές προσπάθειες νά μοΰ ξεγλυστρή-
σει μέ «άναλυτικές θυσίες» παδικοΰ ύλικοΰ, άλλά έγώ έρμήνευα 
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μέ συνέπεια τή σημασία καί αύτής τής συμπεριφοράς. Βαθμιαία 
ή κατάσταση έξελίχθηκε. Ένιωθε σά γυναίκα άπέναντι μου, 
έτσι μοΟ είπε, καί πρόσθεσε δτι ένιωθε καί σεξουαλικές 
διεγέρσεις στήν περιοχή τοϋ περινέου. Εξήγησε τή φύση 
αύτοΰ τοδ μεταβιβασιακοΟ φαινομένου. Αύτός έξέλαβε τήν 
προσπάθειά μου νά έξηγήσω τή συμπεριφορά του σάν έπίπλη-
ξη, αίσθάνθηκε Ενοχος καί θέλησε νά έξιλεωθεϊ μέ μέσο μιά θηλυκή 
άφοσίωση. Γιά τήν ώρα, δέν προχώρησε στή βαθύτερη σημασία 
τής συμπεριφοράς αύτής — δηλαδή, στό δτι ταυτιζόταν μέ τή 
μητέρα έπειδή φοβόταν νά 'ναι ό άντρας (=δ πατέρας). 

'Ανάμεσα στ' άλλα, είδε καί τό άκόλουθο Επιβεβαιωτικό 
δνειρο : 

«Συναντώ κάποιον νεαρό στό Prater καί άρχίζω συζήτηση μαζί 
του. Φαίνεται νά παρερμηνεύει κάποια φράση μου καί παρατηρεί δτι 
είναι πρόθυμος νά μοΰ δοθεί. Στό μεταξύ, έχουμε φτάσει στό 
διαμέρισμά μου - ό νεραρός ξαπλώνει στό κρεβάτι τοΰ πατέρα μου. 
Βρίσκω τό έσώρουχό του πολύ άποκρουστικό.» 

Κατά τήν άνάλυση αύτοΰ τοΰ όνείρου μπόρεσα καί πάλι νά 
έντοπίσω τή θηλυκή μεταβίβαση πρός τόν πατέρα. Σά συνειρμό 
σ' αύτό τό δνειρο, θυμήθηκε δτι ύπήρξε μιά έποχή στίς 
αύνανιστικές του φαντασιώσεις, πού είχε τήν έπιθυμία νά 'ναι 
γυναίκα — είχε μάλιστα καί φαντασιώσεις δτι ήταν γυναίκα. Τό 
«βρώμικο έσώρουχο» όδήγησε στήν άνάλυση τών πρωκτικών 
δραστηριοτήτων καί συνηθειών του (τελετουργίες στήν τουαλέ-
τα) πού σχετίζονταν μέ τήν συμπεριφορά του. 'Αποσαφηνίστη-
κε έπίσης κι ένα άλλο γνώρισμα τοΰ χαρακτήρα του, ή 
τυπικότατη άκρίβειά του. 

Τελικά, ή άντίσταση διαλύθηκε. Στήν πορεία αύτή, τόσο ή 
παλιά της μορφή, δσο κι ή έρωτογενής, πρωκτική της βάση 
συζητήθηκαν διεξοδικά. Προχώρησα πιά ένα βήμα πιό πέρα 
στήν έρμηνεία τοΰ χαρακτήρα του. "Εξήγησα τή σύνδεση 
άνάμεσα στήν ύποταχτική του στάση καί στή «θηλυκή φαντα-
σίωσή» του, λέγοντάς του δτι συμπεριφερόταν μέ θηλυκό, 
δηλαδή, ύπερβολικά πιστό κι άφοσιωμένο τρόπο, γιατί φοβόταν 
νά 'ναι άντρας. Καί πρόσθεσα δτι ή άνάλυση θά 'πρεπε νά 
στραφεί στά αίτια τοΰ φόβου του νά 'ναι άντρας (μέ τήν έννοια: 
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γενναίος, άνοιχτός, τίμιος, περήφανος). 
Σάν άπάντηση σχεδόν σ" αύτό, παρουσίασε ένα σύντομο 

όνειρο, όπου τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ καί ή πρωταρχική 
σκηνή ήταν καί πάλι όλοφάνερα: 

«Βρίσκομαι στό σπίτι τής ξαόέλφης μου, μιας έλκυστικής νέας 
γυναίκας [ή μητέρα, Β.Ρ.]. Ξάφνου έχω τήν αίσθηση δτι είμαι ό 
Ιδιος ό παππούς μου. Μέ κυριεύει μιά πνιγηρή Αποθάρρυνση. 
Ταυτόχρονα έχω κάπως τό αίσθημα δτι είμαι τό κέντρο κάποιου 
άστρικού συστήματος καί οί πλανήτες περιφέρονται γύρω μου. Τήν 
Ίδια στιγμή (πάντα στό δνειρο) καταπνίγω τό φόβο μου καί νιώθω 
Ενοχλημένος άπ' τήν άδυναμία μου.» 

Ή σημαντικότερη λεπτομέρεια αύτοΰ τοΰ αίμομικτικοΰ όνεί-
ρου είναι τό ότι έμφανίζεται σ' αύτό σάν νά 'ναι ό "ίδιος ό 
παππούς του. Συμφωνήσαμε άμέσως δτι ό φόβος του γιά τήν 
κληρονομική άρρώστια έπαιζε έδώ σπουδαίο ρόλο. Ήταν 
σαφές δτι, ταυτιζόμενος μέ τόν πατέρα του, φαντασίωνε δτι 
ήταν ό "ίδιος ό γεννήτοράς του — δτι, δηλαδή, είχε σεξουαλική 
έπαφή μέ τή μητέρα του. Αύτό δμως συζητήθηκε άργότερα. 

Είχε τή γνώμη δτι τό πλανητικό σύστημα ήταν νύξη γιά τόν 
έγωισμό του — «δλα στρέφονται γύρω μου». Μάντεψα δτι 
ύπήρχε κάτι βαθύτερο πίσω άπ' αύτή τήν Ιδέα, δηλαδή, ή 
πρωταρχική σκηνή, άλλά δέν έκανα καμιά νύξη γι' αύτό. 

Μετά τίς διακοπές τών Χριστουγέννων, συνέχισε γι' άρκετές 
μέρες νά μιλά σχεδόν άποκλειστικά γιά τόν έγωισμό του, γιά 
τήν έπιθυμία του νά 'ναι ένα παιδί πού νά τό άγαπάνε δλοι — 
συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα δτι αύτός ό ίδιος μήτε ήθελε, 
μήτε μπορούσε ν' άγαπήσει. 

Τοΰ έδειξα τή σύνδεση άνάμεσα στόν έγωισμό του καί τό 
φόβο του γιά τό λατρευτό του έγώ καί γιά τό πέος του7, όπότε 
είδε τό άκόλουθο δνειρο, προσφέροντάς μου, σάν νά λέμε, μιά 
γρήγορη ματιά στό παιδικό έδαφος: 

7. Μέ βάση τή συνολική εΙκόνα σ' αύτό τό σημείο, ίσως μερικοί ψυχολόγοι νά 
καταλάβουν γιατί έμείς οί άναλυτές δέν άναγνωρίζουμε τό σύμπλεγμα κατωτε-
ρότητας σάν άπόλΰτο παράγοντα: γιατί τό πραγματικό πρόβλημα καί ή 
πραγματική προσπάθεια άρχίζουν στό σημείο άκριβώς έκεΐνο, όπου σταματούν 
γιά τόν "Αλφρεντ "Αντλερ. 
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1. «Είμαι όλόγυμνος καί κοιτάζω τό πέος μου, πού αίμορραγεϊ 
στήν κορυφή. Δυό κορίτσια άπομακρύνονται. Είμαι λυπημένος γιατί 
υποθέτω δτι μέ περιφρονούν έξαιτίας τοΰ μικρού μεγέθους τοΰ πέους 
μοΰ.» 

2. «Καπνίζω Ινα τσιγάρο μέ μιά πίπα. 'Αφαιρώ τήν πίπα καί 
βλέπω μ' έκπληξη δτι είναι πίπα γιά πούρο. Καθώς ξαναβάζω τό 
τσιγάρο στό στόμα μου, τό φίλτρο γίνεται κομμάτια. Νιώθω 
άνάστατος.» 

Έτσι, χωρίς νά 'χω κάνει τίποτε, ή Ιδέα τοΰ εύνουχισμοΰ 
άρχισε νά παίρνει ξεκάθαρες μορφές. Τώρα Ερμήνευε τά δνειρα 
δίχως δικιά μου βοήθεια καί παρήγαγε άφθονο ύλικό γιά τήν 
άποστροφή του πρός τό γυναικείο σεξουαλικό δργανο καί γιά 
τό φόβο του ν" άγγίξει ό Ίδιος τό πέος του μέ τό χέρι του ή ν' 
άφήσει κάποιον άλλον νά τό άγγίξει. Τό δεύτερο δνειρο άνήκει 
προφανώς στίς στοματικές φαντασιώσεις (πίπα). Τοΰ ήρθε ή 
σκέψη δτι έπιθυμοΰσε τά πάντα στή γυναίκα (καί πάνω άπ' δλα 
τούς μαστούς) έκτός άπό τό σεξουαλικό δργανο καί μ' αύτό τόν 
τρόπο έφτασε νά μιλά γιά τήν στοματική του καθήλωση στή 
μητέρα. 

Τοΰ έξήγησα δτι ή άπλή έπίγνωση τοΰ γενετήσιου άγχους 
δέν πρόσφερε καί μεγάλη βοήθεια. Θά 'πρεπε ν' άνακαλύψει 
γιατί είχε αύτό τό άγχος. Μετά τήν έξήγηση αύτή όνειρεύτηκε 
καί πάλι κάτι σχετικό μέ τήν πρωταρχική σκηνή, χωρίς νά 
συνειδητοποιεί δτι έρχόταν στά λόγια μου: 

«Βρίσκομαι πίσω άπ' τό τελευταίο βαγόνι ένός σταματημένου 
τρένου, άκριβώς σέ μιά διασταύρωση στίς γραμμές. Ένα δεύτερο 
τρένο προσπερνά καί γίνομαι σάντουιτς άνάμεσα στά δυό τρένα». 

Προτού συνεχίσουμε τήν περιγραφή τής Ίδιας τής άνάλυσης, 
πρέπει ν' άναφέρω έδώ δτι, στόν έβδομο μήνα τής θεραπείας, 
μετά τή διάλυση τής παθητικής-όμοφυλόφιλης άντίστασης, δ 
άσθενής έκανε μιά θαρραλέα προσπάθεια ν' άποκτήσει σχέσεις 
μέ γυναίκες. Δέν είχα ίδέα γι' αύτό — μοΰ τό 'πε άργότερα καί 
παρεκβατικά. 'Ακολούθησε ένα κορίτσι καί πραγματοποίησε 
τίς προθέσεις του ώς έξής: στό πάρκο στριμώχτηκε πάνω της, 
είχε Ισχυρή στύση κι άκούσια Εκσπερμάτωση. Οί άγχωτικές 
καταστάσεις βαθμιαία έπαψαν. Δέν τοΰ έτυχε νά 'ρθει σέ 
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σεξουαλική έπαφή. "Επέσυρα τήν προσοχή του σ' αύτό καί τοΰ 
είπα δτι προφανώς φοβόταν τή συνουσία. 'Αρνήθηκε νά τό 
δεχτεί αύτό, χρησιμοποιώντας σά δικαιολογία τήν έλλειψη 
κατάλληλης εύκαιρίας. Τελικά, δμως, πρόσεξε κι ό Ιδιος τήν 
παιδική φύση τής σεξουαλικής του δραστηριότητας. Φυσικά, 
είχε δνειρα δπου άπεικονιζόταν αύτό τό είδος σεξουαλικής 
δραστηριότητας. Θυμόταν τώρα δτι, παιδί δντας, στριμωχνόταν 
πάνω στή μητέρα του μέ τόν Ιδιο τρόπο. 

Τό θέμα τής αίμομιξίας, μέ τό όποιο είχε άρχίσει τήν 
άνάλυση, γιά νά περισπάσει τήν προσοχή μου ξαναεμφανίστη-
κε, άλλά τή φορά έτούτη ήταν τελείως άπαλλαγμένο άπό 
άντιστάσεις — ή, όπωσδήποτε, άπό δευτερογενή κίνητρα. "Ετσι 
ύπήρχε Ινας παραλληλισμός άνάμεσα στό φέρσιμό του κατά 
τήν άναλυτική συνεδρία καί στήν άνάλυση τών Εξωτερικών του 
έμπειριών. 

'Αρνήθηκε έπανειλημμένα νά δεχτεί τήν Ερμηνεία, δτι έπιθυ-
μούσε πραγματικά τή μητέρα του. Στή διάρκεια τών Εφτά 
μηνών, τό ύλικό πού είχε παρουσιάσει σάν Επιβεβαίωση τής 
Επιθυμίας αύτής ήταν τόσο ξεκάθαρο, οί συσχετίσεις — πού κι 
δ Ίδιος τίς άποδεχόταν — ήταν τόσο όλοφάνερες, πού δΕν Εκανα 
καμιά προσπάθεια νά τόν πείσω. "Αντί γι' αύτό, άρχισα ν* 
άναλύω τό γιατί φοβόταν νά δμολογήσει αύτή τήν Επιθυμία. 

Αύτά τά ζητήματα είχαν συζητηθεί παράλληλα, σέ σχέση μέ 
τό άγχος του γιά τό πέος καί τώρα είχαμε νά λύσουμε δυό 
προβλήματα: 

1. Ποιά ήταν ή αίτιολογία τοΰ άγχους εύνουχισμοΰ; 
2. Γιατί, παρά τή συνειδητή του συμφωνία, άρνιόταν νά δεχτεί τήν 

αίσθησιακή αίμομικτική άγάπη; 
"Απ" τή στιγμή αύτή καί πέρα, ή άνάλυση προχωρούσε γοργά 

πρός τήν κατεύθυνση τής πρωταρχικής σκηνής. Ή φάση αύτή 
άρχισε μέ τό άκόλουθο δνειρο: «Βρίσκομαι στήν αίθουσα ένός 
παλατιού, δπου βρίσκονται μαζεμένοι ό βασιλιάς κι ή άκολουθία. 
Κοροϊδεύω τό βασιλιά. Οί άκόλουθοί του δρμοΰν Επάνω μου. Μέ 
ρίχνουν κάτω καί νιώθω δτι μοΰ καταφέρνουν θανάσιμες μαχαιριές. 
Τό πτώμα μου άπομακρύνεται. Ξάφνου μοΰ φαίνεται σά νά 'μαι 
άκόμη ζωντανός, άλλά παραμένω άκίνητος, γιά νά μή μέ πάρουν 
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είδηση οί δυό νεκροθάφτες, πού μέ θεωρούν νεκρό. "Ενα λεπτό 
στρώμα χώματος βρίσκεται πάνω μου καί ή άναπνοή γίνεται 
δύσκολη. Κάνω μιά κίνηση, πού τήν άντιλαμβάνονται οί νεκροθά-
φτες. Συγκρατούμαι καί προσπαθώ νά μή μ' άνακαλύψουν μένοντας 
άκίνητος. Λίγο άργότερα μ' Ελευθερώνουν. Γιά μιά άκόμη φορά 
τρυπώνω στό παλάτι, μ' ίνα δπλο τρομερό στό κάθε χέρι, ίσως 
κεραυνούς. Σκοτώνω όποιονδήποτε βρεθεί στό δρόμο μου». 

Τοϋ φαινόταν δτι ή Ιδέα τών νεκροθαφτών πρέπει νά 'χει 
κάποια σχέση μέ τό φόβο του γιά τίς καταστροφές καί τώρα πιά 
μπορούσα νά τοΰ δείξω δτι αύτοί οί δυό φόβοι, ή κληρονομική 
Ιδέα καί τό άγχος τοϋ πέους, σχετίζονταν μ* ένα καί τό ίδιο 
πράγμα. Ήταν πολύ πιθανό, πρόσθεσα, δτι τό δνειρο άναπαρή-
γαγε τή σκηνή τής παιδικής ήλικίας, άπ' τήν όποία προερχόταν 
τό άγχος τοΰ πέους. 

Σέ σχέση μέ τό δνειρο, πρόσεξε δτι ύποκρινόταν πώς ήταν 
«νεκρός», δτι έμενε άκίνητος γιά νά μήν τόν άνακαλύψουν. 
Τότε θυμήθηκε δτι, στίς αύνανιστικές του φαντασιώσεις, ήταν 
συνήθως θεατής. Κι έθεσε μόνος του τό έρώτημα, μήπως μπορεί 
νά 'χε δει «κάτι τέτοιο» άνάμεσα στούς γονείς του. 'Απέρριψε, 
δμως, άμέσως αύτή τήν πιθανότητα, μέ τό έπιχείρημα δτι δέν 
είχε κοιμηθεί ποτέ στήν κρεβατοκάμαρα τών γονιών του. 
Φυσικά, αύτό μ' άπογοήτευσε πολύ γιατί, μέ βάση τό ύλικό τοΰ 
όνείρου, ήμουν σίγουρος δτι είχε πραγματικά δει τήν πρωταρχι-
κή σκηνή. 

'Υπογράμμισα, λοιπόν, αύτή τήν άσυνέπεια καί τοΰ τόνισα 
δτι δέν πρέπει κανείς ν' άφήνει τόν έαυτό του ν' άπαλλάσσεται 
τόσο εύκολα — ή άνάλυση θ' άποσαφήνιζε τελικά τήν κατάστα-
ση. Στήν Ίδια αύτή συνεδρία, ό άσθενής ένιωθε πολύ σίγουρος 
δτι πρέπει νά 'χε δει κάποια κοπέλα μέ τό φίλο της. Τότε τοΰ 
ήρθε ή σκέψη δτι ύπήρχαν δυό άλλες εύκαιρίες, πού μπορεί νά 
κρυφάκουγε τούς γονείς του. Θυμήθηκε δτι, δταν είχαν φιλοξε-
νούμενους, τό κρεβάτι του μεταφερόταν στό ύπνοδωμάτιο τών 
γονιών του. 'Ακόμη, κατά τίς καλοκαιρινές διακοπές στήν έξοχή, 
κοιμόταν στό ίδιο δωμάτιο μέ τούς γονείς του μέχρι πού πήγε 
στό σχολείο. Ύπήρχε άκόμη ή άναπαράσταση τής πρωταρχι-
κής σκηνής στό σφάξιμο τών κοτόπουλων (άγροτική σκηνή) 
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καί τά πάμπολλα δνειρα σχετικά μέ τήν Ossiacher See καί τήν 
Wörther See, δπου συχνά περνούσε τίς καλοκαιρινές του 
διακοπές. 

Σ' αύτό τό πλαίσιο μίλησε πάλι γιά τήν. έκδραμάτισή του 
στήν άρχή τής άνάλυσης καί γιά τίς σκηνές νυχτερινού άγχους, 
πού είχε ζήσει παιδί. Μιά άπό τίς λεπτομέρειες αύτοΰ τοΰ 
άγχους ξεκαθαρίστηκε έδώ. Φοβόταν μιά λευκή γυναικεία 
μορφή, πού έμφανιζόταν μέσα άπό τίς κουρτίνες. Θυμόταν τώρα 
δτι, δταν έκλαιγε τή νύχτα, ή μητέρα του συνήθιζε νά 'ρχεται 
στό κρεβάτι του μέ τό νυχτικό της. Δυστυχώς, τό στοιχείο 
«κάποιος πίσω άπ" τίς κουρτίνες» δέν άποσαφηνίστηκε ποτέ. 

Προφανώς, ώστόσο, είχε άνοιχτεΐ πολύ σ' άπαγορευμένες 
περιοχές κατά τή συνεδρία αύτή. Τή νύχτα έκείνη είδε ένα 
δνειρο άντίστασης, πού τό περιεχόμενό του ήταν ξεκάθαρα 
περιπαιχτικό: 

«Στέκομαι σέ μιά άποβάθρα καί είμαι Ετοιμος νά Επιβιβαστώ σ' 
Ενα άτμόπλοιο, σάν συνοδός, δπως φάνηκε, Ενός ψυχασθενή. 
Ξάφνου, ή δλη Επιχείρηση μοΰ φαίνεται σάν Ενα θέαμα, δπου μοΰ Εχει 
δοθεί Ενας καθορισμένος ρόλος. Στό στενό μαδέρι, πού όδηγεϊ άπ' 
τήν άποβάθρα στό πλοίο, πρέπει νά Επαναλάβω τρεις φορές τό ίδιο 
πράγμα - δπως καί κάνω.» 

Ό Ιδιος Ερμήνευσε τήν έπιβίβαση στό άτμόπλοιο σάν 
έπιθυμία γιά συνουσία, δμως έγώ κατεύθυνα τήν προσοχή του 
σ' ένα σπουδαιότερο στοιχείο τοΰ όνείρου, στό δτι «Επαιζε Ενα 
ρόλο». Ό έξαναγκασμός του νά έπαναλάβει τρεις φορές τό ίδιο 
πράγμα ήταν ένας είρωνικός ύπαινιγμός γιά τίς συνεπείς 
έρμηνείες μου. Παραδέχτηκε δτι είχε συχνά διασκεδάσει σιω-
πηρά μέ τίς προσπάθειές μου. Τοΰ ήρθε άκόμη ή σκέψη δτι είχε 
στό νοΰ του νά καλέσει μιά γυναίκα καί νά 'ρθει σ' έπαφή μαζί 
της τρείς φορές — «γιά νά μ* εύχαριστήσει», τοΰ είπα. Τοΰ 
έξήγησα, δμως, καί τό δτι ή άντίσταση αύτή είχε ένα βαθύτερο 
περιεχόμενο, δηλαδή, τήν άπόκρουση τών διαθέσεών του γιά 
συνουσία άπ* τό φόβο τής σεξουαλικής πράξης. 

Τήν έπόμενη νύχτα είδε πάλι δυό συμπληρωματικά δνειρα: 
όμοφυλόφιλη παράδοση καί άγχος συνουσίας. 

1. «Συναντώ κάποιον νεαρό στό δρόμο, πού άνήκει σέ κατώτερη 
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τάξη, άλλά μέ παρουσιαστικό καλοφτιαγμένο κι δλο ύγεία Έχω τό 
αίσθημα δτι είναι σωματικά δυνατότερος άπό μένα καί προσπαθώ νά 
κερδίσω τήν εΰνοιά του.» 

2. «Ταξιδεύω μέ σκί μαζί /ιέ τόν σύζυγο μιάς ξαδέλφης μου. 
Βρισκόμαστε σ' ένα στενό πέρασμα, πού κατηφορίζει άπότομα 
'Εξετάζω τό χιόνι καί τό βρίσκω ζεστό καί ύγρό. Παρατηρώ δτι τό 

έδαφος δέν είναι καί πολύ κατάλληλο γιά σκί - θά μπορούσε κανείς 
νά γκρεμοτσακιστεί κατεβαίνοντας. Καθώς συνεχίζουμε τό ταξίδι 
μας φτάνουμε σ' Ινα δρόμο, πού κατηφορίζει στή βουνοπλαγιά Σέ 
μιά άπότομη στροφή χάνω Ινα άπ' τά σκί μου, πού κατρακυλάει στό 
βάραθρο. » 

Δέν υπεισήλθε, ώστόσο, σ' αύτό τό δνειρο. 'Αντί γι' αύτό 
έπιασε τό ζήτημα τής «πληρωμής» — έπρεπε νά πληρώσει 
πολλά καί δέν είχε Ιδέα γιά τό άν αύτό θά τοϋ 'κανε διόλου 
καλό. Ήταν πολύ δυσαρεστημένος, φοβισμένος ξανά — κλπ. 

Τώρα πιά δέν ήταν δύσκολο νά τοϋ δείξω τή σύνδεση 
άνάμεσα στή χρηματική άντίσταση καί τό άνεπίλυτο άγχος τοΰ 
δργασμοϋ καί γενετήσιο άγχος — καί νά ξεπεράσουμε αύτή τήν 
άντίσταση. Ήταν μάλιστα δυνατό νά τοϋ ύποδειχτοΰν καί οί 
βαθύτεροι σκοποί τής θηλυκής του παράδοσης: δταν πλησίαζε 
κάποια γυναίκα, τόν έπιανε φόβος γιά τίς συνέπειες καί γινόταν δ 
Ίδιος γυναίκα, δηλαδή, γινόταν δμοφυλόφιλος καί παθητικός σά 
χαρακτήρας. Καταλάβαινε, βέβαια, πολύ καλά δτι είχε κάνει τόν 
έαυτό του γυναίκα, άλλά δέν μπορούσε νά έξηγήσει γιατί καί 
φοβόταν. Τοϋ ήταν σαφές δτι φοβόταν τή σεξουαλική έπαφή. 
"Ομως, τί θά μποροΰσε νά τοϋ συμβεί; 

'Αφιέρωσε τώρα δλη του τήν προσοχή σ' αύτό τό ζήτημα. 
'Αντί, δμως, νά συζητήσει τό φόβο του γιά τόν πατέρα, μίλησε 
γιά τόν φόβο του γιά τίς γυναίκες. Στήν άγχώδη ύστερία τής 
παιδικής του ήλικίας, ή γυναίκα ήταν κι αύτή φοβογόνο 
Αντικείμενο. Άπ ' τήν άρχή μέχρι τό τέλος, άντί γιά τό 
σεξουαλικό δργανο τής γυναίκας, μιλοΰσε γιά τό «πέος τής 
γυναίκας». Μέχρι τήν έφηβεία του πίστευε δτι ή γυναίκα είχε 
κατασκευή Ιδια μέ τόν άντρα. Μπόρεσε κι δ Ιδιος νά δει μιά 
σχέση άνάμεσα σ' αύτή τήν Ιδέα καί τήν πρωταρχική σκηνή, 
πού ή πραγματικότητά της ήταν πιά σίγουρη γι* αύτόν. 
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Στό τέλος τοΟ Εβδομου μήνα τής άνάλυσης, είδε Ενα όνειρο, 
όπου Εβλεπε δτι Ενα κορίτσι σήκωνε τή φούστα του, Ετσι πού νά 
φαίνεται τό Εσώρουχό του. 'Απομακρύνθηκε δπως κάποιος «πού 
βλέπει κάτι πού υποτίθεται δτι δέν τό 'χει δεϊ». Ένιωθα τώρα 
δτι είχε φτάσει ό καιρός νά τοΰ πώ δτι φοβόταν τό σεξουαλικό 
δργανο τής γυναίκας, γιατί Εμοιζε σάν σκίσιμο, σάν πληγή. 
Βλέποντάς το γιά πρώτη φορά, πρέπει νά 'χε σοκαριστεί 
τρομερά. Βρήκε βάσιμη τήν έξήγησή μου, γιατί τά αίσθήματά 
του άπέναντί στό θηλυκό σεξουαλικό δργανο ήταν μείγμα 
άπέχθειας κι άντιπάθειας — καί τοϋ προκαλούσε φόβο. Δέν 
μπόρεσε νά θυμηθεί κανένα πραγματικό περιστατικό. 

Τώρα ή κατάσταση ήταν ή Εξής: Ενώ τό κεντρικό στοιχείο 
τών συμπτωμάτων του, τό άγχος τοϋ εύνουχισμοΰ, είχε ύποστεϊ 
Επεξεργασία, ήταν άκόμη άνεπίλυτο σέ σχέση μέ τήν Εσχατη 
καί βαθύτατη σημασία του, γιατί οί πιό άπόκρυφες, Ιδιωτικές 
συσχετίσεις μέ τήν πρωταρχική σκηνή Ελειπαν* αύτές οί 
συσχετίσεις είχαν άποκαλυφθεΐ, άλλά δΕν είχαν άφομοιωθεΐ 
άναλυτικά. 

Μιά άλλη φορά, σΕ μιά περίοδο χωρίς άντιστάσεις, καθώς 
συζητούσαμε αύτές τίς σχέσεις χωρίς κανένα άπτό άποτέλεσμα, 
δ άσθενής σιγομουρμούρισε στόν Εαυτό του: «Πρέπει κάποτε νά 
μέ τσάκωσαν». Μέ μιά προσεχτικότερη διερεύνηση είπε δτι 
είχε Ενα αίσθημα δτι κάποτε είχε κάνει κάτι άπρεπο μέ δουλικό 
τρόπο κι δτι τόν είχαν τσακώσει τήν ώρα πού τό Εκανε. 

Τώρα ό άσθενής θυμόταν δτι, μικρό παιδί άκόμη, είχε 
μυστικά Επαναστατήσει Ενάντια στόν πατΕρα του. Τόν κορόι-
δευε κι Εκανε μορφασμούς πίσω άπ' τήν πλάτη του, Ενώ 
μπροστά του παρίστανε τόν ύπάκουο. "Ομως, αύτή ή Εξέγερση 
ένάντια στόν πατέρα είχε διακοπεί άπότομα κατά τήν Εφηβεία. 
(Πλήρης άπώθηση τοϋ μίσους γιά τόν πατέρα έξαιτίας φόβου 
γιά τόν πατέρα.) 

'Ακόμη κι ή Ιδέα τής κληρονομικής άσθένειας άποδείχτηκε 
δτι ήταν μιά βαριά έπιτίμηση ένάντια στόν πατέρα. Τό παράπο-
νο. « Έχω μιά κληρονομική άσθένεια», σήμαινε: « Ό πατέρας μου 
μέ σακάτεψε γεννώντας με». Ή άνάλυση τών φαντασιώσεων 
σχετικά μέ τήν πρωταρχική σκηνή άποκάλυψε δτι ό άσθενής 
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έπιθυμοΰσε νά 'ταν μέσα στή μήτρα τήν ώρα πού ό πατέρας του 
συνουσιαζόταν μέ τή μητέρα του. Ή Ιδέα τοΰ πληγώματος στά 
γεννητικά όργανα συνδυαζόταν μέ τή φαντασίωση τής μήτρας 
καταλήγοντας στήν Ιδέα δτι είχε εύνουχιστεί άπ' τόν πατέρα μέσα 
στή μήτρα. 

Μπορούμε νά ' μ α σ τ ε συνοπτικοί κατά τήν περιγραφή τής 
ύπόλοιπης άνάλυσης. Αύτή ήταν άπαλλαγμένη άπό άντιστάσεις 
καί διαιρούνταν ξεκάθαρα σέ δυό μέρη. 

Τό πρώτο μέρος καλύφθηκε μέ τήν έπεξεργασία τών παιδικών 
αύνανιστικών του φαντασιώσεων καί τοΰ άγχους τοΰ αύνανι-
σμού. Γιά ένα διάστημα, τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ είχε 
προσδεθεί στό φόβο (ή τήν άποφυγή) τών θηλυκών σεξουαλι-
κών όργάνων. Τό «σκίσιμο», ή «πληγή» δέν ήταν εύκαταφρόνη-
το έπιχείρημα σχετικά μέ τή δυνατότητα τοΰ εύνουχισμοΰ. 
Τελικά δ άσθενής κατάχτησε άρκετό θάρρος ώστε ν* αύνανίζε-
ται, ένώ οί άγχωτικές καταστάσεις έξαφανίστηκαν τελείως — 
άπόδειξη τοΰ δτι οί προσβολές άγχους προέρχονταν άπ* τή 
λιμπιντική λίμναση κι δχι άπ' τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ, γιατί 
αύτό τό άγχος συνεχιζόταν. Μέ τήν έπεξεργασία πρόσθετου 
παιδικού ύλικού κατορθώσαμε τελικά νά δαμάσουμε τό άγχος 
τοΰ εύνουχισμοΰ σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά μπορέσει νά άποπει-
ραθεΐ συνουσία, ή όποία, σ' δτι άφορά τή στύση του, ήταν 
πετυχημένη. Πρόσθετες σεξουαλικές έμπειρίες μέ γυναίκες 
δδήγησαν στήν έμφάνιση δυό διαταραχών: ήταν όργανικά 
άνίκανος, δηλαδή, ή συνουσία τοΰ προκαλούσε λιγότερη αί-
σθησιακή ήδονή άπ' δ,τι ό αύνανισμός — κι είχε μιά στάση 
άδιαφορίας καί περιφρόνησης άπέναντι στή γυναίκα. Ύπήρχε 
άκόμη καί μιά διάσπαση στή σεξουαλική ένόρμηση άνάμεσα 
στήν τρυφερότητα καί τόν αίσθησιασμό. 

Ή δεύτερη φάση άσχολήθηκε μέ τήν άνάλυση τής όργασμι-
κής του άνικανότητας καί τοΰ παιδικού του ναρκισσισμού. 
"Οπως συνήθιζε πάντοτε, ήθελε τά πάντα άπ' τή γυναίκα, άπ' τή 
μητέρα, χωρίς νά προσφέρει καμιά άνταπόδοση. Μέ μεγάλη 
κατανόηση κι άκόμη μεγαλύτερη προθυμία, ό ίδιος ό άσθενής 
πήρε τήν πρωτοβουλία ν' άντιμετωπίσει τίς διαταραχές. 'Αντι-
κειμενικοποίησε τόν ναρικισσισμό του, συνειδητοποίησε δτι 
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τοΰ ήταν βάρος, καί τελικά τόν ξεπέρασε δταν τό τελευταίο 
ύπόλειμμα τοϋ άγχους εύνουχισμοΰ, πού είχε άγκιστρωθεί στήν 
άνικανότητά του, είχε έπιλυθεί άναλυτικά. Φοβόταν τόν όργασμό 
— νόμιζε δτι ή διέγερση πού προκαλούσε ήταν βλαβερή. 

Τό άκόλουθο δνειρο ήταν ή προβολή αύτοΰ τοΰ φόβου. 
« 'Επισκέπτομαι μιά γκαλερί. Τό μάτι μου πέφτει σ' Εναν πίνακα -

ό τίτλος του είναι ' ' Ό Μεθύστακας Τόμ ' '. Είναι ή ζωγραφιά ένός 
•νέου καλοκαμωμένου άγγλου στρατιώτη κάπου στά βουνά. "Εχει 
ξεσπάσει θύελλα. Φαίνεται δτι Εχει χάσει τό δρόμο του. Τό χέρι ένός 
σκελετού τόν Ιχει πιάσει άπό τό μπράτσο καί φαίνεται νά τόν όδηγεΐ 
μακριά, συμβολίζοντας προφανώς δτι βαδίζει στόν χαμή του. Μιά 
άλλη ζωγραφιά: "Δύσκολο Επάγγελμα"· κι αύτή στά βουνά - Ενας 
άντρας κι Ενα μικρό παιδί κατρακυλούν σέ μιά πλαγιά, Ενώ τό 
περιεχόμενο Ενός σακίδιου χύνεται Εξω. Τό άγόρι είναι πασαλειμμένο 
μ' Εναν άσπριδερό πολτό.» 

Ή πτώση άντιπροσωπεύει τόν όργασμό8, ό άσπριδερός 
πολτός τό σπέρμα. Ό άσθενής συζήτησε τό άγχος, πού 
δοκίμαζε έφηβος δταν έκσπερμάτωνε κι δταν έφτανε σ' όργα-
σμό. ΟΙ σαδιστικές του φαντασιώσεις σχετικά μέ τίς γυναίκες 
ύποβλήθηκαν κι αύτές σέ έντονη έπεξεργασία. Λίγους μήνες 
άργότερα — ήταν καλοκαίρι τότε — άρχισε ένα δεσμό μ* ένα 
νέο κορίτσι. Οί διαταραχές ήταν σημαντικά ήπιότερες. 

Ή λύση τής μεταβίβασης δέν παρουσίασε δυσκολίες, γιατί 
είχε προετοιμαστεί συστηματικά άπ' τή θετική της άποψη. 
Ήταν εύτυχισμένος πού άφηνε τήν άνάλυση καί γεμάτος 
έλπίδα γιά τό μέλλον. 

Είδα τόν άσθενή πέντε φορές στή διάρκεια τών έπόμενων 
πέντε χρόνων, γεμάτον ύγεία κι οί προσβολές άγχους είχαν 
τελείως έξαφανιστεί. Περιέγραψε τόν έαυτό του σάν όλοκληρω-
τικά θεραπευμένο κι έξέφρασε τήν ίκανοποίησή του γιατί ή 
προσωπικότητά του είχε άπαλλαγεί άπ' τά δουλικά καί πανούρ-
γα γνωρίσματά της. Τώρα ήταν πιά Ικανός ν' άντιμετωπίσει μέ 
θάρρος δλες τίς δυσκολίες. Ή σεξουαλική τοΰ Ικανότητα είχε 
αύξηθεί μετά τήν περάτωση τής άνάλυσης. 
8. Γιά τόν συμβολισμό τοΟ όργασμοΟ, βλέπε τό βιβλίο μου Ή Λειτουργία τοΰ 
Όργασμοΰ. 
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4. ΣΥΝΟΨΗ 

Φτάνοντας στό τέλος τής έκθεσής μας, άποχτάμε όξεία 
έπίγνωση τών άνεπαρκειών τής γλώσσας γιά τήν άπεικόνιση 
άναλυτικών διαδικασιών. Παρά τίς γλωσσικές αύτές δυσκολίες, 
θέλουμε νά σκιαγραφήσουμε τουλάχιστον τά πιό καίρια χαρα-
κτηριστικά τής χαρακτηρανάλυσης, μέ τήν έλπίδα βελτίωσης 
τής κατανόησής μας γι' αύτήν. Έτσι συνοψίζουμε: 

1. Ό άσθενής μας είναι τό πρότυπο τοΰ παθητικού-θηλυκοΰ 
χαρακτήρα, ό όποιος, άνεξάρτητα άπό τό τί συμπτώματα τόν 
όδηγοΰν νά ζητήσει άναλυτική βοήθεια, μάς φέρνει πάντοτε 
άντιμέτωπους μέ τό Ίδιο είδος χαρακτηραντίστασης. Προσφέρει 
έπίσης Ινα τυπικό παράδειγμα τόΰ μηχανισμού τής λανθάνου-
σας άρνητικής μεταβίβασης. 

2. Άπό τήν άποψη τής τεχνικής, ή άνάλυση τής παθητικής-
θηλυκής χαρακτηραντίστασης (δηλαδή, παραπλάνηση μέ μέσο 
τήν ύπερβολική φιλικότητα καί τό ύποταχτικό φέρσιμο) είχε 
προτεραιότητα. Τό άποτέλεσμα ήταν νά γίνει τό παιδικό ύλικό 
έκδηλο στήν' μεταβιβασιακή νεύρωση, σύμφωνα μέ τή δικιά 
του έσωτερική λογική. Αύτό έμπόδισε τόν άσθενή νά διεισδύσει 
στό άσυνείδητό του μέ τρόπο σκέτα διανοητικό, δηλαδή, νά 
Ικανοποιήσει τή θηλυκή του άφοσίωση («νά σέ ύποχρεώνει»), 
πού δέ θά 'χε κανένα θεραπευτικό άποτέλεσμα. 

3. Άπ ' τήν έκθεση αύτή γίνεται ξεκάθαρο δτι, άν ή χαρακτη-
ραντίσταση άναδείχνεται μέ σύστημα καί συνέπεια κι άν 
άποφεύγονται οί πρόωρες Ερμηνείες, τότε τό συναφές παιδικό 
ύλικό άναδύεται άπό μόνο του δλο καί πιό ξεκάθαρα κι 
εύδιάκριτα. Αύτό μάς έξασφαλίζει δτι οί έρμηνεΐες τού περιεχο-
μένου καί τών συμπτωμάτων, πού άκολουθοΰν, θά 'ναι άδιαμφι-
σβήτητες καί θεραπευτικά άποτελεσματικές. 

4. Αύτό τό περιστατικό δείχνει δτι ή χαρακτηραντίσταση 
μπορεί ν' άντιμετωπιστεΐ άπ' τή στιγμή κιόλας πού ή συγκαιρι-
νή της σημασία καί σκοπιμότητα Εχουν γίνει κατανοητές. Δέν 
ήταν άπαραίτητη ή γνώση τοΰ παιδικού ύλικοΰ, πού άντιστοι-
χοΰσε σ* αύτή. 'Αναδείχνοντας κι Ερμηνεύοντας τή συγκαιρινή 
της σημασία, μπορΕσαμε ν" άνασύρουμε τό άντίστοιχο παιδικό 
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ύλικό, χωρίς νά χρειαστεί νά έρμηνεύσουμε συμπτώματα ή νά 
"χουμε προκατασκευασμένες άντιλήψεις. Ή διάλυση τής χαρα-
κτηραντίστασης άρχισε μέ τήν έγκαθίδρυση έπαφής μέ τό 
παιδικό ύλικό. 01 κατοπινές έρμηνεΐες συμπτωμάτων έγιναν 
άπαλλαγμένες άπό άντιστάσεις μ' δλη τήν προσοχή τοΰ άσθενή 
στραμμένη στήν άνάλυση. Ή άνάλυση τής άντίστασης παρου-
σιάζει, λοιπόν, δυό τυπικές φάσεις: α) άνάδειξη τής μορφής τής 
άντίστασης καί τής συγκαιρινής σημασίας της, β) διάλυσή της 
μέ τή βοήθεια τοΰ παιδικοΰ ύλικοΰ, πού άνασύρεται στήν 
έπιφάνεια μ' αύτή τήν άνάδειξη. Ή διαφορά άνάμεσα σέ μιά 
χαρακτηραντίσταση καί σέ μιά συνηθισμένη άντίσταση δείχτη-
κε έδώ δτι συνίσταται στό δτι ή πρώτη έμφανιζόταν σάν 
εύγένεια κι ύποταχτικότητα, ένώ ή δεύτερη έκφραζόταν σάν 
άπλή άμφιβολία καί δυσπιστία γιά τήν άγάλυση· Μόνο οί 
πρώτες στάσεις ήταν μέρος τοΰ χαρακτήρα του καί συγκροτού-
σαν τή μορφή, μέ τήν δποία έκφραζόταν ή δυσπιστία του. 

5. Μέ τή συνεπή έρμηνεία τής λανθάνουσας άρνητικής 
μεταβίβασης, ή άπωθημένη καί κρυμμένη έπιθετικότητα ένάν-
τια στόν άναλυτή, τούς άνώτερους καί τόν πατέρα άπελευθερώ-
θηκε άπ* τήν άπώθηση κι έτσι ή παθητική-θηλυκή στάση, πού 
βέβαια δέν ήταν παρά άπό άντίδραση σχηματισμός ένάντια 
στήν άπωθημένη έπιθετικότητα, έξαφανίστηκε. 

6. Μιά καί ή άπώθηση τής έπιθετικότητας πρός τόν πατέρα 
συνεπαγόταν καί τήν άπώθηση τής φαλλικής λίμπιντο πρός τίς 
γυναίκες, οί ένεργητικές-άρσενικές γενετήσιες ένορμήσεις έπα-
νέκαμψαν μαζί μέ τήν έπιθετικότητα στή διαδικασία τής 
άναλυτικής διάλυσης (γιατριά τής άνικανότητας). 

7. Καθώς ή έπιθετικότητα γινόταν συνειδητή, ή δειλία, πού 
άποτελοΰσε ένα μέρος τοΰ χαρακτήρα, έξαφανίστηκε, παράλλη-
λα μέ τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ. Κι οί προσβολές άγχους 
ύποχώρησαν δταν έπαψε τή σεξουαλική άποχή. Μέ τήν όργα-
σμική έξάλειψη τοΰ τωρινοΰ άγχους, ό πυρήνας τής νεύρωσης 
έξαλείφθηκε τελικά κι αύτός. 

Ελπίζω, τέλος, δτι μέ τήν περιγραφή δρισμένων περιπτώσε-
ων, κατέρριψα τή γνώμη τών άντιπάλων μου, δτι δηλαδή 
προσεγγίζουν κάθε περίπτωση μ' ένα «πάγιο σχήμα». "Ελπίζω 
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δτι ή άποψη πού υποστήριζα άπό χρόνια, δτι ύπάρχει μόνο μιά 
τεχνική γιά κάθε περίπτωση κι δτι αύτή ή τεχνική πρέπει νά 
συνάγεται άπ' τή δομή τής περίπτωσης καί νά έφαρμόζεται σ' 
αύτήν, θά 'χει γίνει σαφής άπ* δσα έκθέσαμε προηγούμενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Τά δρια άνάμεσα στήν άσυστηματοποίητη κι άσυνεπή άνάλυ-
ση καί τή συστηματική χαρακτηρανάλυση — ή όποία, σέ 
σύγκριση μέ τήν προηγού^ιενη, μοιάζει μέ καλοσχεδιασμένη 
ψυχική έγχείρηση — είναι ρευστά καί τόσο πολύπλευρα, πού 
είναι άδύνατο νά χαραχτούν δλα μεμιάς. Είναι, ώστόσο, δυνατή 
ή υΙοθέτηση μερικών κριτηρίων γιά τόν καθορισμό τής ένδει-
ξης χαρακτηρανάλυσης. 

Μέ βάση τό γεγονός δτι ή χαρακτη ραναλυτική άποδυνάμωση 
τών ναρκισσιστικών μηχανισμών άμυνας άφυπνίζει βίαιες συ-
ναισθηματικές άντιδράσεις κι δτι ό άσθενής πέφτει προσωρινά 
σέ μιά κατάσταση μικρής ή μεγάλης άδυναμίας, ή άνάλυση τοΰ 
χαρακτήρα μπορεί νά έφαρμοστεί χωρίς παρενέργειες μόνο άπό 
θεραπευτές, πού ήδη κατέχουν τήν άναλυτική τεχνική. Αύτό 
σημαίνει, πρώτα-πρώτα, θεραπευτές πού είναι ίκανοί νά χειρι-
στούν τίς μεταβιβασιακές άντιδράσεις. Γι* αύτό δέ συνιστάται 
σέ άρχάριους1. Ή προσωρινή άδυναμία τοΰ άσθενή όφείλεται 

I. Σημείωση τοΟ 1945: Ό Αναγνώστης σίγουρα κατανοεί δτι Επρεπε νά 'μαι 
προσεχτικός στό ξεκίνημα τής χαρακτηραναλυτικής μου Ερευνας, δηλαδή πρίν 
19 περίπου χρόνια. Ή προειδοποίησή μου ότι μόνο πεπειραμένοι άναλυτές θά 
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στήν άπομόνωση τής παιδικής νεύρωσης άπ' τό χαρακτήρα, 
πού Ιχει σά συνέπεια τήν όλόπλευρη έπανενεργοποίηση τής 
νεύρωσης. Αύτή, βέβαια, έπανενεργοποιεΐται άκόμη καί χωρίς 
συστηματική χαρακτηρανάλυση. Στήν περίπτωση αύτή, δμως, 
μιά καί ή θωράκιση παραμένει σχετικά άνέπαφη, οί συναισθη-
ματικές άντιδράσεις είναι άσθενέστερες καί γι' αύτό πιό εύκολα 
έλεγχόμενες. "Αν ή δομή τής περίπτωσης γίνει άπ' τήν άρχή 
όλόπλευρα κατανοητή, τότε κίνδυνος άπ' τήν έφαρμογή τής 
χαρακτηρανάλυσης δέν ύπάρχει. Μ" έξαίρεση μιάν άπελπιστική 
περίπτωση όξείας κατάθλιψης, πού μοΰ έτυχε πρίν πολλά 
χρόνια, δέν είχα μέχρι τά τώρα αύτοκτονίες άνάμεσα στούς 
άσθενεΐς μου. Στήν περίπτωση αύτή, δ άσθενής διέκοψε τή 
θεραπεία μετα δυό-τρεΐς συνεδρίες, πρίν μπορέσω νά λάβω 
κανένα άποφασιστικό μέτρο. 'Εξετάζοντας τίς έμπειρίες μου 
δσο γίνεται πιό κριτικά, ή είκόνα πού παρουσιάζεται είναι μόνο 
φαινομενικά παράδοξη. 'Από τότε πού άρχισα νά χρησιμοποιώ 
τή χαρακτηρανάλυση, δηλαδή έδώ κι όχτώ περίπου χρόνια, 
έχασα μόνο τρεις περιπτώσεις, έξαιτίας βιαστικής διακοπής τής 
θεραπείας. Πρίν άπ' αύτό, οί άσθενεΐς διέκοπταν πολύ συχνότε-
ρα. Αύτό έξηγεΐται άπό τό γεγονός δτι, δταν οί άρνητικές καί 
ναρκισσιστικές άντιδράσεις ύποβάλλονται άμέσως σέ άνάλυση, 
ή φυγή γίνεται συνήθως άδύνατη — άν καί ή καταπόνηση τοΰ 
άσθενή είναι μεγαλύτερη. 

Ή χαρακτηρανάλυση είναι έφαρμόσιμη σέ κάθε περίπτωση, 
ή χρήση της δμως δέν Ενδείκνυται σέ κάθε περίπτωση. Ύπάρ-
χουν μάλιστα περιστάσεις, δπου ή έφαρμογή της άπαγορεύεται 

'πρεπε νά χρησιμοποιοΟν τή χαρακτηραναλυτική μέθοδο συνάντησε, άπό τότε 
κιόλας, άντιρρήσεις, μέ βάση τό δτι, άν ήταν άνώτερη άπό τήν άνάλυση 
συμπτωμάτων, τότε άκόμη κι οί άρχάριοι θά 'πρεπε νά μάθουν νά τήν 
έφαρμόζουν. Σήμερα δέν ύπάρχει πιά άνάγκη γιά τέτοιες προφυλάξεις. Τώρα 
πιά διαθέτουμε Αφθονη χαρακτηραναλυτική πείρα. Έτσι , ή τεχνική μπορεί νά 
διδαχθεί καί μάλιστα νά συστήνεται στούς άρχάριους τής άνάλυσης συμπτωμά-
των. 01 περιορισμοί σχετικά μέ τή χρήση της, πού ύποδείχνονται στό 
άκόλουθο κείμενο, δέν είναι πιά άπαραίτητο. Ή χαρακτηρανάλυση όχι μόνο 
μπορεί, άλλά καί πρέπα νά χρησιμοποιείται σέ κάθε περίπτωση ψυχονεύρωσης, 
άν θέλουμε νά καταστρέψουμε τήν χαρακτηρονευρωτική άντιόραστική βάση. Έ ν α 
πολύ δυσκολότερο πρόβλημα είναι τό άν ή χαρακτηρανάλυση μπορεί νά 
διεξαχθεί χωρίς όργονοθεραπεία. 
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αύστηρά. "Ας άρχίσουμε έξετάζοντας περιπτώσεις δπου ένδεί-
κνυται. Αύτές δλες καθορίζονται άπ' τήν έκταση τής άπολίθω-
σης τοϋ χαρακτήρα, δηλαδή, άπ' τό βαθμό καί τήν ένταση τών 
νευρωσικών άντιδράσεων, πού έχουν γίνει χρόνιες κι έχουν 
ένσωματωθεϊ στό έγώ. Ή χαρακτηρανάλυση Ενδείκνυται πάντο-
τε σέ περιπτώσεις ψυχαναγκαστικής νεύρωσης, Ιδιαίτερα σ' 
αύτές πού χαρακτηρίζονται δχι άπό ξεκάθαρα καί σαφή συμ-
πτώματα, άλλά άπό μιά γενική έκπτωση τών λειτουργιών, σ' 
αύτές τίς περιπτώσεις δπου τά γνωρίσματα τού χαρακτήρα 
άποτελοΰν δχι μόνο τό άντικείμενο, άλλά καί τό μέγιστο 
έμπόδιο στή θεραπεία. 'Ενδείκνυται έπίσης πάντοτε σέ περι-
πτώσεις φαλλικών-ναρκισσιστικών χαρακτήρων (συνήθως αύ-
τοί οί άσθενεΐς έχουν τήν τάση νά κοροϊδεύουν κάθε άναλυτική 
προσπάθεια) καί στήν ήθική παραφροσύνη, στούς παρορμητι-
κούς χαρακτήρες καί στή φανταστική ψευδολογία (Pseudologia 
phantastica)*. Στούς σχιζοειδικούς άσθενεϊς καί σέ περιπτώσεις 
άρχόμενης σχιζοφρένειας, μιά πολύ προσεχτική, άλλά καί 
συνεπής άνάλυση τοΰ χαρακτήρα είναι ή προϋπόθεση γιά τήν 
άποφυγή πρόωρων καί άνεξέλεγκτων συγκινησιακών ξεσπασμά-
των, γιατί «άποθερμαίνει» τίς λειτουργίες τοΰ έγώ, πρίν ένεργο-
ποιηθοΰν τά βαθύτερα στρώματα τοΰ άσυνείδητου. 

Σέ περιπτώσεις όξείας καί βαριάς άγχώδους υστερίας, θά 'ταν 
λάθος ν' άρχίσουμε μέ συνεπή άνάλυση τών άμυντικών μηχανι-
σμών τοΰ έγώ μέ τόν τρόπο πού περιγράψαμε παραπάνω, γιατί 
οί παρορμήσεις τού id στίς περιπτώσεις αύτές βρίσκονται σέ 
κατάσταση έντονης διέγερσης, σέ μιά στιγμή πού τό έγώ 
είναι άρκετά Ισχυρό ώστε νά προφυλαχτεί άπ" αύτές, δεσμεύον-
τας τίς έλεύθερα έπιπλέουσες ένέργειες. Τό έντονο κι όξύ άγχος 
είναι βέβαια ένδειξη δτι ή θωράκιση έχει άναδυθεϊ σ' ένα 
μέτωπο εύρύτερο κάνοντας έτσι έπιφανειακή τήν άμεση δουλειά 
πάνω στόν χαρακτήρα. Σέ κατοπινά στάδια τής άνάλυσης, δταν 
τό άγχος έχει δώσει τή θέση του σ' έναν Ισχυρό δεσμό μέ τόν 
άναλυτή καί τά πρώτα σημάδια άντιδράσεων άπογοήτευσης 

• Σπάνια μορφή παραμνησ(ας, δηλαδή σφαλερής άνάκλησης περασμένων 
γεγονότων. (Σ.τ.Μ.) 
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Εχουν γίνει αίσθητά, ή χαρακτηραναλυτική δουλειά είναι 
άναπόφευκτη — άλλά δέν άποτελεΐ τό κύριο καθήκον στά 
πρώτα στάδια τής θεραπείας. 

Σέ περιπτώσεις μελαγχολίας καί μανιοκατάθλιψης, ή έφαρμο-
γή ή μή τής χαρακτηρανάλυσης θά έξαρτηθεΐ άπ' τήν ύπαρξη 
κάποιου βαριού παροξυσμού, π.χ. Ισχυρές παρορμήσεις αύτο-
κτονίας ή όξύ άγχος — ή άπ" τό άν ή ψυχική άπάθεια είναι τό 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Ένας άλλος σημαντικός παράγον-
τας θά 'ναι βέβαια ή έκταση τής παρουσίας γενετήσιων 
άντικειμενοτρόπων σχέσεων. Στήν περίπτωση άπαθητικών μορ-
φών, ή προσεχτική άλλά πολύπλευρη χαρακτηραναλυτική δου-
λειά πάνω στίς άμυνες τοΰ έγώ (άπωθημένη έπιθετικότητα!) 
είναι άπαραίτητη, άν θέλουμε ν' άποφύγουμε άναλύσεις χωρίς 
τελειωμό. 

Είναι αύτονόητο δτι ή άποδυνάμωση τής θωράκισης μπορεί 
πάντοτε νά διεξάγεται κατά βαθμούς, σέ συνάρτηση δχι μόνο μέ 
τή συγκεκριμένη περίπτωση, άλλά καί μέ τή συγκεκριμένη 
κατάσταση. Ύπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι άποδυνά-
μωσης τής θωράκισης κατά βαθμούς: ή ένταση κι ή συνέπεια 
τής Ερμηνείας μπορεί ν' αύξομειώνεται άνάλογα μέ τή σθεναρό-
τητα τής άντίστασης — τό βάθος Ερμηνείας τής άντίστασης 
μπορεί νά "ναι μεγαλύτερο ή μικρότερο — ή θετική ή ή 
άρνητική πλευρά τής μεταβίβασης μπορεί νά παίρνει προτεραι-
ότητα, άφήνοντας κατά καιρούς στόν άσθενή άπόλυτη πρωτο-
βουλία, άσχετα άπό τό πόσο Ισχυρή είναι ή άντίστασή του, 
χωρίς νά γίνεται καμιά προσπάθεια έπίλυσης τής άντίστασης. 
Ό άσθενής πρέπει νά «συντονίζεται» σέ βίαιες θεραπευτικές 
άντιδράσεις δταν είναι στά πρόθυρά τους. "Αν δ άναλυτής είναι 
άρκετά έλαστικός στίς Ερμηνείες του καί τήν Επιρροή του, άν 
έχει ξεπεράσει τήν άρχική του άνησυχία καί άνασφάλεια καί, 
πάνω άπ' δλα, άν έχει μεγάλη ύπομονή, δέ θά συναντήσει 
σοβαρές δυσκολίες. 

Δέν είναι εύκολη ή έφαρμογή τής χαρακτηρανάλυσης σ' 
άσυνήθιστες περιπτώσεις. Ό άναλυτής θά πρέπει νά προσπαθή-
σει νά κατανοήσει τή δομή τοΰ έγώ καί νά δδηγηθεΐ άπ' αύτήν 
πολύ άργά, βήμα-βήμα. Ερμηνείες τών βαθύτερων στρωμάτων 
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τοϋ άσυνείδητου θά πρέπει βέβαια νά άποφεύγονται, άν θέλουμε 
νά προφυλαχτούμε άπό άπρόβλεπτες καί δυσάρεστες άντιδρά-
σεις. "Αν οί βαθιές έρμηνείες άναβάλλονται μέχρι τήν άποκάλυ-
ψη τών άμυντικών μηχανισμών τοϋ έγώ, είναι άλήθεια δτι θά 
'χουμε κάποια άπώλεια χρόνου, άλλά δ άναλυτής θά 'χει 
κερδίσει πολύ μεγαλύτερη σιγουριά σχετικά μέ τόν τρόπο 
χειρισμού αύτής τής είδικής περίπτωσης. 

Καί συνάδελφοι καί άρχάριοι άναλυτές μ' έχουν συχνά 
ρωτήσει άν ή χαρακτηρανάλυση μπορεί νά έφαρμοστεί δταν ό 
άσθενής έχει ήδη δημιουργήσει μιά χαοτική κατάσταση γιά 
κάμποσους μήνες. Μιά κρίση τελεσίδικη δέν είναι έφικτή, άλλά 
φαίνεται δτι, σέ μερικές περιπτώσεις τουλάχιστον, μιά άλλαγή 
στήν τεχνική πετυχαίνεται στά σίγουρα. Ή έφαρμογή τής 
χαρακτηρανάλυσης είναι πολύ εύκολότερη δταν ό Ιδιος ό 
άναλυτής μπορεί νά τήν πραγματοποιήσει, άκόμη κι άν ό 
άσθενής έχει ήδη ύποβληθεΐ σέ μακροχρόνια άνάλυση μέ 
κάποιον άλλον άναλυτή, μέ καμιά ή μερική μόνο έπιτυχία. 

Είναι άξιοσημείωτο δτι, κατά τή συνεπή χαρακτη ρανάλυση, 
δέν έχει σημασία τό άν ό άσθενής έχει κάποια διανοητική 
γνώση τής άνάλυσης. Μιά καί οί βαθιές έρμηνείες δέν πραγμα-
τοποιούνται πρίν τή χαλάρωση τής βασικής στάσης άντίστα-
σης τοΰ άσθενή καί τό άνοιγμά του στή συγκινησιακή έμπειρία, 
δέν τοΰ δίνεται ή εύκαιρία νά κάνει έπίδειξη αύτής τής γνώσης. 
Κι άν παρόλα αύτά προσπαθούσε νά κάνει κάτι τέτοιο, αύτό θά 
'ταν άπλά μέρος τής γενικής του στάσης άντίστασης καί θά 
μπορούσε νά άποκαλυφθεΐ μέσα στό πλαίσιο τών ύπόλοιπων 
ναρκισσιστικών του άντιδράσεων. Ή χρήση άναλυτικής δρο-
λογίας δέν άπαγορεύεται — άπλά, άντιμετωπίζεται σάν άμυνα 
καί σάν ναρκισσιστική ταύτιση μέ τόν άναλυτή. 

"Ένα άλλο συχνό έρώτημα είναι τό έξής: σέ τί ποσοστό 
περιπτώσεων ή χαρακτη ρανάλυση μπορεί νά έφαρμοστεί καί νά 
συνεχιστεί μέ συνέπεια; Ή άπάντηση είναι: δχι βέβαια σ' δλες 
τίς περιπτώσεις — πολλά έξαρτώνται άπ* τήν πραχτική, τήν 
έμπνευση καί τίς ένδείξεις. Τά τελευταία χρόνια, ώστόσο, πάνω 
άπό τίς μισές περιπτώσεις μας έπιδέχονταν χαρακτηρανάλυση. 
Αύτό έκανε δυνατή καί μιά σύγκριση τών έντατικών καί 
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συνεπών μέ τίς λιγότερο άκαμπτες μεθόδους άνάλυσης τών 
άντιστάσεων. 

Σέ ποιό βαθμό είναι άναγκαία γιά τήν άνάλυση καί σέ ποιό 
βαθμό μπορεί νά πραγματοποιηθεί μιά άλλαγή τοϋ χαρακτήρα; 

Βασικά ύπάρχει μιά καί μόνη άπάντηση στήν πρώτη έρώτη-
ση: ό νευρωσικός χαρακτήρας πρέπει ν' άλλάξει τόσο πού νά 
πάψει νά άποτελεΐ τή βάση τών νευρωσικών συμπτωμάτων καί 
νά παρεμβαίνει στήν Ικανότητα γιά έργ ΐν ία καί γιά σεξουαλική 
άπόλαυση. 

Ή δεύτερη έρώτηση μπορεί νά άπαντηθεΐ μόνο έμπειρικά. Ό 
βαθμός προσέγγισης τής πραγματικής b ιτυχίας στήν έπιθυμη-
τή έπιτυχία έξαρτάται, σέ κάθε περίπτωση, άπό πλήθος παρά-
γοντες. Μέ τίς ύπάρχουσες ψυχαναλυτικές μεθόδους, είναι 
άδύνατο νά έπιφέρουμε ποιοτικές άλλαγές τοϋ χαρακτήρα. 
Ένας ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας δέ θά μεταβληθεί ποτέ σέ 
ύστερικό χαρακτήρα — ένας παρανοϊκός χαρακτήρας δέ θά 
γίνει ποτέ ψυχαναγκαστικός νευρωσικός χαρακτήρας — ένας 
χολερικός δέ θά γίνει ποτέ φλεγματικός, μήτε ένας αίματώδης 
θά μετατραπεί σέ μελαγχολικό. Όμως, είναι σίγουρα δυνατό νά 
προκληθούν ποσοτικές άλλαγές, πού προσεγγίζουν τίς ποιοτι-
κές άλλαγές δταν έχουν φτάσει σ' ένα δρισμένο μέτρο. Γιά 
παράδειγμα, ή έλαφρά θηλυκή στάση τής ψυχαναγκαστικής 
άσθενοΰς γίνεται δλο καί Ισχυρότερη κατά τή διάρκεια τής 
άνάλυσης, μέχρι πού άποκτά τά χαρακτηριστικά τής ύστερικής-
θηλυκής προσωπικότητας, ένώ οί άρσενικές-έπιθετικές τάσεις 
άποδυναμώνονται. 

Μ" αύτό τόν τρόπο, τό δλο είναι τοΰ άσθενή ύφίσταται μιά 
«άλλαγή», πού είναι πολύ έμφανέστερη σέ άνθρώπους, πού δέ 
βλέπουν συχνά τόν άσθενή, άπ' δσο είναι στόν άναλυτή. Τό 
άνεσταλμένο άτομο γίνεται πιό έλεύθερο* τό φοβιτσιάρικο, πιό 
θαρραλέο. Τό ύπερευσυνείδητο, σχετικά λιγότερο σχολαστικό· 
τό άνενδοίαστο, πιό εύσυνείδητο — δμως μιά κάποια άπροσδιό-
ριστη «προσωπική άπόχρωση» ποτέ δέ σβήνει. Συνεχίζει νά 
έκδηλώνεται, άσχετα άπό τό πόσες άλλαγές έχουν έκδηλωθεΐ. 
Ό ύπερευσυνείδητος ψυχαναγκαστικός χαρακτήρας θά προσα-
νατολίσει τήν εύσυνειδησία του στήν πραγματικότητα* ό θερα-
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πευμένος παρορμητικός χαρακτήρας θά παραμείνει βίαιος, 
άλλά λιγότερο άπ' τόν άθεράπευτο* ό άσθενής πού θεραπεύτηκε 
άπό ήθική παραφροσύνη ποτέ δέ θά δει τή ζωή στά σοβαρά καί 
γι' αύτό θά ξοδεύει πάντοτε εύκολα, ένώ ό θεραπευμένος 
ψυχαναγκαστικός θά 'χει κάποια δυσκολία έξαιτίας τής άδεξιό-
τητάς του. Έτσι, λοιπόν, άν κι αύτά τά γνωρίσματα παραμένουν 
άκόμη καί μετά μιά πετυχημένη χαρακτη ρανάλυση, έχουν 
περιχαρακωθεί σ' όρισμένα όρια, πού δέν περιορίζουν τήν 
έλευθερία κινήσεων τοΰ άτόμου μέσα στή ζωή στήν Ιδια έκταση 
πού πιό πρίν παρεμπόδιζαν τήν ίκανότητά του γιά έργασία καί 
γιά σεξουαλική άπόλαυση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. ΤΟ «ΛΑΓΑΡΙΣΜΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΝΉΚΕΙΜΕΝΟΤΡΟΠΟΥ ΛΙΜΠΙΝΤΟ 

Στήν πορεία τής άνάλυσης, ό άσθενής «μεταβιβάζει» στόν 
άναλυτή παιδικές στάσεις, πού ύφίστανται πολλαπλούς μετα-
σχηματισμούς καί έκπληρώνουν καθορισμένες λειτουργίες. Ό 
χειρισμός αύτών τών μεταβιβασμένων στάσεων δημιουργεί 
κάποιο πρόβλημα στόν άναλυτή. Ή σχέση τοΰ άσθενή μέ τόν 
άναλυτή είναι καί θετικής καί άρνητικής φύσεως. Ό άναλυτής 
πρέπει νά τά βγάζει πέρα μέ τήν άμφιθυμία τών αίσθημάτων καί, 
πάνω άπ* δλα, νά 'χει στό νοΰ του δτι, άργά ή γρήγορα, κάθε 
μορφή μεταβίβασης γίνεται άντίσταση, πού ό άσθενής άπό 
μόνος του δέν μπορεί νά τήν έπιλύσει. Ό Φρόυντ τόνιζε δτι ή 
άρχική θετική μεταβίβαση έχει τήν τάση νά μετατραπεί έξαφνα 
σ' άρνητική μεταβίβαση. Κι ή σημασία τής μεταβίβασης 
άποδείχνεται κι άπ' τό δτι τά ούσιαστικότερα στοιχεία τής 
νεύρωσης δέν μπορούν νά γίνουν προσιτά παρά μόνο μέσα άπ' 
τή μεταβίβαση. Κατά συνέπεια, ή έπίλυση τής «μεταβιβασιακής 
νεύρωσης», πού βαθμιαία παίρνει τή θέση τής πραγματικής 
άρρώστιας, είναι ένα άπ' τά πιό προκλητικά καθήκοντα τής 
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άναλυτικής τεχνικής. Ή θετική μεταβίβαση είναι ό κύριος 
φορέας τής άναλυτικής θεραπείας — οί πιό σθεναρές άντιστά-
σεις καί τά πιό έπίμονα συμπτώματα διαλύονται μέσα σ' αύτήν, 
δμως ή έπίλυσή της δέν ταυτίζεται μέ τήν ίδια τή γιατριά. Αύτή 
ή μεταβίβαση, άν καί δέν είναι αύτή καθαυτή θεραπευτικός 
παράγοντας κατά τήν άνάλυση, είναι ή σημαντικότερη προϋπό-
θεση γιά τή διαμόρφωση αύτών τών διαδικασιών, πού, άνεξάρ-
τητα άπ' τήν μεταβίβαση, δδηγούν τελικά στή γιατριά. Τά 
καθαρά τεχνικά καθήκοντα, πού πραγματεύεται δ Φρόυντ στά 
δοκίμιά του γιά τή μεταβίβαση, μπορούν νά συνοψιστούν ώς 
έξής: 

1. Διαμόρφωση μιάς διαρκούς θετικής μεταβίβασης. 
2. Χρησιμοποίηση αύτής τής μεταβίβασης γιά τό ξεπέρασμα 

τών νευρωσικών άντιστάσεων. 
3. Χρησιμοποίηση τής θετικής μεταβίβασης γιά τήν έξαγωγή 

άπωθημένων περιεχομένων καί τή δυναμική πρόκληση όλοκλη-
ρωμένων καί συγκινησιακά φορτισμένων ξεσπασμάτων έκφόρ-
τισης. 

'Απ' τήν άποψη τής χαρακτη ρανάλυσης, ύπάρχουν δυό 
άκόμη καθήκοντα: ένα σχετικό μέ τήν τεχνική κι ένα σχετικό 
μέ τήν λιμπιντική οίκονομία. 

Τό τεχνικό ζήτημα είναι ή άναγκαία έγκαθίδρυση μιάς 
διαρκούς θετικής μεταβίβασης, γιατί, δπως δείχνει ή κλινική 
πείρα, μόνο Ινα μικρό ποσοστό άσθενών τή διαμορφώνουν 
αύθόρμητα. "Ομως, οί άντιλήψεις τής χαρακτη ρανάλυσης μάς 
δδηγούν ένα βήμα πιό πέρα. "Αν Ισχύει τό δτι δλες οί 
νευρώσεις προκύπτουν άπό ένα νευρωσικό χαρακτήρα καί, 
έπιπρόσθετα, δτι δ νευρωσικός χαρακτήρας χαρακτηρίζεται 
άκριβώς άπό τή ναρκισσιστική του θωράκιση, τότε άνακύπτει 
τό έρώτημα άν οί άσθενείς μας είναι Ικανοί γιά μιά γνήσια 
θετική μεταβίβαση, στήν άρχή. «Γνήσια» σημαίνει μιά Ισχυρή, 
μή άμφιθυμική κι έρωτική άντικειμενότροπο έπιζήτηση, Ικανή 
νά προσφέρει μιά βάση γιά μιά έντονη σχέση μέ τόν άναλυτή 
καί ν' άντέξει τίς θύελλες πού προκαλεί ή άνάλυση. 'Ανασκο-
πώντας τίς περιπτώσεις μας, πρέπει νά δώσουμε σ" αύτό τό 
έρώτημα άπάντηση άρνητική: δέν ύπάρχει γνήσια θετική μετα-
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βίβαση στήν άρχή τής άνάλυσης, μήτε καί μπορεί νά ύπάρξει, 
έξαιτίας τής σεξουαλικής άπώθησης, τοϋ κατατεμαχισμού τών 
άντικειμενοτρόπων λιμπιντικών Επιζητήσεων καί τών περιορι-
σμών τοϋ χαρακτήρα. Σ' αύτό" τό σημείο είναι βέβαιο δτι 
κάποιος θά βρεθεί νά μοΰ ύπενθυμίσει τίς άδιαμφισβήτητες 
Ενδείξεις θετικής μεταβίβασης, πού άντιλαμβανόμαστε στούς 
άσθενεΐς μας κατά τίς άρχικές φάσεις τής άνάλυσης. Σίγουρα, 
ύπάρχουν στήν άρχή άρκετές Ενδείξεις, πού μοιάζουν μέ θετική 
μεταβίβαση. Ποιό είναι, δμως, τό άσυνείδητο ύπόστρωμά τους; 
Είναι γνήσιες ή άπατηλές; Πολύ συχνά κάναμε τό λάθος νά 
πιστέψουμε δτι άσχολούμαστε μέ γνήσιες, άντικειμενότροπες 
λιμπιντικές έρωτικές Επιζητήσεις. Έτσι, λοιπόν, τό Ερώτημα 
δΕν μπορεί νά μείνει άναπάντητο. Καί συνδΕεται μέ τό γενικότε-
ρο ζήτημα, άν δ νευρωσικός χαρακτήρας Εχει τήν Ικανότητα ν' 
άγαπά καί, άν είναι Ετσι, μέ ποιά Εννοια. Προσεχτικότερη 
ΕξΕταση αύτών τών άρχικών Ενδείξεων τής άποκαλούμενης 
θετικής μεταβίβασης, δηλαδή, ή Εστίαση τών άντικειμενοτρό-
πων λιμπιντικών σεξουαλικών παρορμήσεων πάνω στόν άναλυ-
τή, δείχνει δτι, Εκτός άπό Ενα κάποιο ύπόλειμμα, πού άντιστοι-
χεΐ σ' άναλαμπές κάποιων στοιχείων γνήσιας άγάπης, αύτΕς 
είναι Εκφράσεις τριών πραγμάτων, πού Ελάχιστη σχέση Εχουν 
μέ τίς άντικειμενοτρόπους λιμπιντικές Επιζητήσεις. 

1. 'Αντιδραστική θετική μεταβίβαση — δηλαδή, δ άσθενής 
χρησιμοποιεί τήν άγάπη γιά ν' άναπληρώσει μιά μεταβίβαση 
μίσους. Σ' αύτή τήν περίπτωση, τό ύπόστρωμά είναι μιά 
λανθάνουσα άρνητική μεταβίβαση. "Αν οί άντιστάσεις, πού προκύ-
πτουν άπό μιά τέτοια μεταβίβαση, Ερμηνευθούν σάν Εκφραση 
μιας σχέσης άγάπης, τότε, πρώτα, κάνουμε μιά λαθεμΕνη 
Ερμηνεία καί, δεύτερο, παραβλέπουμε τήν άρνητική μεταβίβαση 
πού κρύβεται μέσα της. "Αν γίνει αύτό, δ άναλυτής διατρέχει 
τόν κίνδυνο νά παρακάμψει τόν πυρήνα τοΰ νευρωσικοΰ χαρα-
κτήρα. 

2. Μιά στάση άφοσίωσης άπέναντί στόν άναλυτή, πού είναι 
Ενδειξη κάποιου αίσθήματος ένοχης ή κάποιου ήθικοΰ μαζοχι-
σμού. Καί πάλι δέ βρίσκουμε παρά άπωθημΕνο κι άναπληρωμΕ-
νος μίσος στή βάση αύτής τής στάσης. 
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3. Μεταβίβαση ναρκισσιστικών Επιθυμιών — δηλαδή, ή ναρκισ-
σιστική έλπίδα δτι δ άσθενής θ" άγαπήσει, θά παρηγορήσει ή 
θά θαυμάσει τόν άσθενή. Κανένα άλλο είδος μεταβίβασης δέ 
διασκορπίζεται τόσο εύκολα δσο αύτή έδώ, μήτε μετατρέπεται 
πιό εύκολα σέ πικρή άπογοήτευση καί σέ μνησίκακη ναρικισ-
σιστική αίσθηση προσβολής. "Αν αύτό έρμηνευτεϊ σά θετική 
μεταβίβαση («Μ* άγαπάς»), τότε κάνουμε πάλι λαθεμένη έρμη-
νεία — δ άσθενής δέν άγαπά διόλου, άπλά καί μόνο θέλει ν' 
άγαπιέται καί τό ένδιαφέρον του έξανεμίζεται στή στιγμή μόλις 
καταλάβει δτι οί έπιθυμίες του δέν μπορούν νά πραγματοποιη-
θούν. Συνδεμένες μ' αύτού τοΰ είδους τήν μεταβίβαση είναι 
δμως καί προγενετήσιες λιμπιντικές ένορμήσεις, πού δέν μπο-
ρούν νά διαμορφώσουν μιά διαρκή μεταβίβαση, γιατί είναι 
ύπερβολικά φορτισμένες μέ ναρκισσισμό, π.χ. μέ στοματικές 
άπαιτήσεις. 

Αύτοί οί τρεις τύποι φαινομενικά θετικής μεταβίβασης — δέν 
άμφιβάλλω δτι ή παραπέρα έρευνα θά φέρει σέ φώς καί άλλους 
— ξεπερνοΰν καί διασκορπίζουν τά ψήγματα γνήσιας άντικειμε-
νοτρόπου άγάπης, πού δέν τά 'χει άκόμη καταστρέψει ή 
νεύρωση. Είναι κι αύτοί καρποί τής νευρωσικής διαδικασίας, 
γιατί ή ματαίωση τών λιμπιντικών ένορμήσεων προκαλεί τήν 
άνάπτυξη μίσους, ναρκισσισμού κι αισθημάτων ένοχής. Παρά 
τήν έπιφανειακότητα τους, άρκοΰν γιά νά κρατήσουν τόν 
άσθενή στήν άνάλυση μέχρι πού νά γίνει έφικτή ή έξάλειψή 
τους — δμως, τό Ίδιο σίγουρα θά σπρώξουν τόν άσθενή σέ 
διακοπή τής άνάλυσης, άν δέν άποκαλυφθοΰν έγκαιρα. 

Αύτή άκριβώς ή προσπάθεια πρόκλησης μιας έντονης θετι-
κής μεταβίβασης μ' δδήγησε νά δώσω τόση προσοχή στήν 
άρνητική μεταβίβαση. "Αν οί άρνητικές, κριτικές καί ύποτιμη-
τικές στάσεις άπέναντι στόν άναλυτή γίνουν πολύπλευρα συνει-
δητές άπ' τήν άρχή κιόλας, ή άρνητική μεταβίβαση δέν 
ένισχύεται — άντίθετα, έξαλείφεται καί ή θετική μεταβίβαση 
παρουσιάζεται τότε πιό ξεκάθαρα. Ύπάρχουν δυό παράγοντες, 
πού θά μπορούσαν νά δημιουργήσουν τήν έντύπωση δτι «δου-
λεύω μέ τήν άρνητική μεταβίβαση». Είναι γεγονός δτι ή 
κατάρρευση τοΰ ναρκισσιστικού άμυντικοΰ μηχανισμοΰ φέρνει 
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στήν έπιφάνεια τή λανθάνουσα άρνητική μεταβίβαση — πού 
καί σήμερα άκόμη τείνω νά τίς ύπερεκτιμώ παρά νά τίς ύποτιμώ 
— καί δτι συχνά άπαιτοΰνται μήνες γιά τήν άνάλυση τών 
έκδηλώσεων τής άμυνας. "Ομως, δέν ύποβάλλω στόν άσθενή 
τίποτε, πού νά μήν ύπάρχει κιόλας — άπλά καί μόνο, φέρνω 
τελείως στό κέντρο τής προσοχής δ,τι είναι λανθάνον καί 
συγκαλυμμένο στούς τρόπους συμπεριφοράς του (εύγένεια, 
άδιαφορία, κλπ.) καί δέν Εξυπηρετεί άλλο σκοπό παρά τήν 
άπόκρουση τής έπιρροής πού άσκεί ό άναλυτής. 

Στήν άρχή θεωρούσα δλες τίς μορφές μηχανισμών άμυνας 
τοΰ έγώ σάν άρνητική μεταβίβαση. 'Υπήρχε, είναι άλήθεια, μιά 
κάποια έμμεση δικαιολογία γι' αύτό. 'Αργά ή γρήγορα, οί 
άμυνες τοΰ έγώ χρησιμοποιούν τίς ύπάρχουσες παρορμήσεις 
μίσους. Τό έγώ άντιστέκεται στήν άνάλυση μέ διάφορους 
τρόπους, μέ μέσο τόν μηχανισμό τών καταστροφικών ένορμή-
σεων. Είναι έπίσης σωστό δτι οί παρορμήσεις μίσους, δηλαδή, 
ή γνήσια άρνητική μεταβίβαση, άποκαλύπτονται πάντοτε καί 
μέ σχετική εύκολία δταν ή έρμηνεία τής άντίστασης ξεκινάει 
άπ' τήν άμυνα τοΰ έγώ. Μόνο πού είναι λάθος ν' άποκαλοΰμε 
άρνητική μεταβίβαση τόν μηχανισμό άμυνας σάν τέτοιο — 
είναι μάλλον μιά ναρκισσιστική άμυντική άντίδραση. 'Ακόμη 
κι ή ναρκισσιστική μεταβίβαση δέν είναι άρνητική μεταβίβα-
ση, μέ τήν αύστηρή έννοια τής λέξης. Τόν καιρό έκείνο είχα 
προφανώς τήν έντονη έντύπωση ότι κάθε άμυνα τοΰ έγώ, δταν 
άναλυθεΐ μέ συνέπεια, εύκολα καί γρήγορα γίνεται άρνητική 
μεταβίβαση. Όμως, μιά λανθάνουσα άρνητική μεταβίβαση 
ύπάρχει άπ' τήν άρχή μόνο στή μεταβίβαση τοΰ παθητικοΰ-θη-
λυκοΰ χαρακτήρα καί σέ περιπτώσεις συναισθηματικού μπλο-
καρίσματος. Έδώ βρισκόμαστε μπρός σ' ένα μίσος πού, άν καί 
άπωθημένο, δέν είναι λιγότερο ένεργό στή συγκαιρινή κατάστα-
ση. 

Ένα καλό παράδειγμα τής μεταβιβασιακής τεχνικής, πού 
περιλαμβάνει μιά έπιφανειακή θετική μεταβίβαση, είναι ή 
περίπτωση μιάς είκοσιεφτάχρονης γυναίκας, πού ζήτησε άναλυ-
τική θεραπεία έξαιτίας τών σεξουαλικών της ταλαντεύσεων. 
Είχε ήδη πίσω της δυό διαζύγια, είχε διαλύσει καί τούς δυό 
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γάμους καί είχε, γιά μιά γυναίκα τής δικής της κοινωνικής 
θέσης, έναν άσυνήθιστα μεγάλο άριθμό έραστών. Ή ίδια είχε 
έπίγνωση τοϋ τωρινοϋ αίτιου τοΰ νυμφομανιακοϋ της γνωρίσμα-
τος: έλλειψη Ικανοποίησης έξαιτίας όργασμικής κολπικής 
άνικανότητας. Γιά νά καταλάβουμε τήν άντίσταση καί τήν 
έρμηνεία της είναι άναγκαία ή ύπόμνηση δτι ή άσθενής ήταν 
έξαιρετικά έλκυστική καί γνώριζε πολύ καλά τή γυναικεία της 
γοητεία. "Αλλωστε δέν έδειχνε καμιά μετριοφροσύνη σχετικά 
μέ κάποια αύτεπίγνωση άπό μέρους της — κοίταζε συνέχεια τό 
πάτωμα, άν καί μιλούσε άνετα καί άπαντοΰσε σ' δλες τίς 
έρωτήσεις. 

Ή πρώτη ώρα καί τά δύο τρίτα τής δεύτερης ώρας καλύφθη-
καν άπ" τήν σχετικά χωρίς άναστολές έξιστόρηση τών ένοχλη-
τικών περιστάσεων, πού συνδέονταν μέ τό δεύτερο διαζύγιό της, 
καθώς καί τών διαταραχών τής σεξουαλικής της εύαισθησίας 
κατά τή σεξουαλική πράξη. Ή έξιστόρησή της διακόπηκε 
άπότομα κατά τό τέλος τής δεύτερης ώρας. Ή άσθενής σώπασε 
καί, μετά μιά παύση, είπε δτι δέν είχε τίποτε άλλο νά πει. 
Ήξερα δτι ή μεταβίβαση δρούσε ήδη σάν άντίσταση. "Υπήρ-
χαν δυό δυνατότητες: 1) νά παρακινήσω τήν άσθενή νά συνεχί-
σει νά μιλά πείθοντάς την καί προτρέποντάς τη νά τηρεί τόν 
βασικό κανόνα, 2) νά χτυπήσω τήν ίδια τήν άντίσταση. Τό 
πρώτο θ' άποτελοΰσε ύπεκφυγή άπ" τήν άντίσταση, ένώ τό 
δεύτερο ήταν έφικτό μόνο άν ή άναστολή είχε κατανοηθεί, 
τουλάχιστον μερικά. Μιά καί, σέ τέτοιες καταστάσεις, ύπάρχει 
πάντοτε μιά άμυνα, πού πηγάζει άπό τό έγώ, θά μπορούσαμε ν' 
άρχίσουμε μιά έρμηνεία τής άντίστασης άπό κει. "Εξήγησα τή 
σημασία τών τέτοιου είδους άνασχέσεων, ύποδείχνοντας δτι 
«κάτι άνείπωτο» παρενοχλούσε τή συνέχιση τής άνάλυσης, 
κάτι ένάντια στό όποίο άγωνιζόταν άσυνείδητα. Τής είπα άκόμη 
δτι τέτοιες άναστολές προκαλούνται συνήθως άπό σκέψεις 
σχετικά μέ τόν άναλυτή καί τόνισα δτι, άνάμεσα στ' άλλα, ή 
έπιτυχία τής θεραπείας έξαρτιόταν κι άπ' τήν ίκανότητά της νά 
'ναι τελείως είλικρινής σέ τέτοια θέματα. Μέ σημαντική πίεση 
καί προσπάθεια συνέχισε λέγοντας δτι, ένώ τήν προηγούμενη 
μέρα μποροΰσε νά μιλά έλεύθερα, τώρα κατατρυχόταν άπό 
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σκέψεις, πού δέν είχαν καμιά σχέση μέ τή θεραπεία. Τελικά 
άποκαλύφθηκε δτι, πρίν μπει γιά άνάλυση, είχε διερωτηθεί τί 
θά συνέβαινε άν δ άναλυτής σχημάτιζε «κάποια έντύπωση» γΓ 
αύτήν — άν θά τήν περιφρονούσε γιά τίς έμπειρίες της μέ τούς 
άντρες. Αύτό όδήγησε τή συνεδρία σέ άδιέξοδο. Τό μπλοκάρι-
σμα συνεχίστηκε καί τήν έπόμενη μέρα. Επέσυρα ξανά τήν 
προσοχή της στήν άναστολή της καί στό δτι πάλι άπέκρουε 
κάτι. Φάνηκε τώρα δτι είχε τελείως άπωθήσει τά δσα είχαν 
γίνει κατά τήν προηγούμενη ώρα. "Εξήγησα τή σημασία αύτής 
τής λησμονιάς, όπότε αύτή είπε δτι δέν είχε μπορέσει νά 
κοιμηθεί τήν περασμένη νύχτα, γιατί φοβόταν πάρα πολύ δτι ό 
άναλυτής θά ένιωθε προσωπικά αίσθήματα άπέναντί της. Αύτό 
θά μπορούσε νά "χε έρμηνευτεΐ σάν προβολή τών δικών της 
έρωτικών παρορμήσεων, άλλά ή προσωπικότητα τής άσθενούς, 
δ έντονα άνεπτυγμένος γυναικείος ναρκισσισμός της καί ή 
Ιστορία της — δσο ήταν γνωστή — δέν συνηγορούσαν ύπέρ 
μιας τέτοιας Ερμηνείας. Είχα τήν άσαφή έντύπωση δτι έτρεφε 
ύποψίες γιά τόν έπαγγελματικό μου κώδικα συμπεριφοράς καί 
φοβόταν δτι θά Επωφεληθώ άπό τήν άναλυτική κατάσταση μέ 
σεξουαλικούς σκοπούς. Μέσα στό πλαίσιο τής άναλυτικής 
κατάστασης, δέν μπορούσε νά ύπάρχει άμφιβολία δτι σεξουαλι-
κές έπιθυμίες υπήρχαν ήδη άπό τή μεριά της. "Ομως, μπροστά 
στό δίλημμα ν' άσχοληθεΐ κανείς πρώτα μ' αύτές τίς Εκδηλώ-
σεις τοΰ id ή μΕ τούς φόβους τοΰ Εγώ, δύσκολα θά δίσταζε 
κανείς στήν Επιλογή τοΰ δεύτερου. "Ετσι, λοιπόν, τής είπα δτι 
μάντευα τούς φόβους της. 'Ανταποκρίθηκε μ' Εναν καταιγισμό 
πληροφοριών σχετικά μΕ τίς άσχημες Εμπειρίες της άπό τούς 
γιατρούς — άργά ή γρήγορα, δλοι τους τής Εκαναν προτάσεις ή 
κι Εκμεταλλεύονταν τήν Επαγγελματική κατάσταση. Ήταν 
άραγε φυσικό, ρώτησε, νά 'ναι καχύποπτη άπΕναντι στούς 
γιατρούς; Στό κάτω-κάτω, δέν είχε τρόπο ν' άποδείξει τό 
άντίθετο. Αύτές οί άποκαλύψεις είχαν Ενα πρόσκαιρο άνακουφι-
στικό άποτέλεσμα — καί μπορούσε πάλι νά στρέψει τήν 
προσοχή της στή συζήτηση τών τωρινών της συγκρούσεων. 
"Εγιναν πολλά γνωστά σχετικά μέ τά κίνητρα καί τίς περιστά-
σεις τών έρωτικών της περιπετειών. Δυό γεγονότα ξεχώριζαν: α) 
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συνήθως έπιζητοΰσε σχέσεις μέ άντρες νεώτερους άπ' αύτήν, β) 
δέν άργοΰσε νά χάσει κάθε ένδιαφέρον γιά τούς έραστές της. 
Ή τ α ν βέβαια φανερό δτι τά κίνητρά της ήταν ναρκισσιστικής 
φύσης. Ά π ό τή μιά ήθελε νά κυριαρχεί πάνω στούς άντρες κι 
αύτό μπορούσε νά τό κάνει εύκολώτερα μέ νεαρούς. Ά π ό τήν 
άλλη πάλι, τό ένδιαφέρον της γιά κάποιον έσβηνε άπ' τή 
στιγμή πού αύτός είχε έκφράσει άρκετά τόν θαυμασμό του. θ ά 
'ταν βέβαια δυνατό νά τής είπωθεί ή σημασία τής συμπεριφο-
ράς της — κι αύτό φυσικά δέ θά τής προξενούσε κανένα κακό, 
γιατί δέν ήταν θέμα σχετικό μέ βαθιά άπωθημένο ύλικό. Όμως, 
ή έκτίμηση τοΰ δυναμικού άποτελέσματος αύτής τής έρμηνείας 
μέ συγκράτησε. Μιά καί τό κυρίαρχο χαρακτηριστικό της θ1 

άναπτυσσόταν σύντομα σέ Ισχυρή άντίσταση στήν άνάλυση, 
φαινόταν σωστό νά περιμένουμε νά συμβεί αύτό, ώστε νά 
χρησιμοποιήσουμε τά συναισθήματα άπό τήν μεταβιβασιακή 
έμπειρία γιά νά φέρουμε τ' άσυνείδητα περιεχόμενα στή συνεί-
δηση. Φυσικά, ή άντίσταση άναπτύχθηκε σύντομα, άλλά μέ 
μορφή δλότελα άπροσδόκητη. 

Ήταν καί πάλι σιωπληλή κι έγώ συνέχιζα νά ύποδείχνω δτι 
κάτι άπέκρουε. Μετά πολύ δισταγμό, δήλωσε δτι αύτό πού 
φοβόταν είχε τελικά συμβεί, μόνο πού δέν ήταν ή σχέση μου 
μαζί της, άλλά ή δικιά της στάση άπέναντί μου αύτό πού τήν 
στενοχωρούσε. Είχε συνέχεια στό νοΰ της τήν άνάλυση. Καί 
τήν προηγούμενη μάλιστα μέρα είχε αύνανιστεϊ μέ τή φαντασί-
ωση δτι έρχόταν σέ σεξουαλική έπαφή μέ τόν άναλυτή. Άφοΰ 
τής είπα δτι τέτοιες φαντασιώσεις δέν ήταν άσυνήθιστες κατά 
τήν άνάλυση, δτι ή άσθενής πρόβαλλε στόν άναλυτή δλα τά 
αίσθήματα πού έτρεφε άπέναντι στούς άλλους τή μιά έποχή ή 
τήν άλλη — αύτό τό κατάλαβε πολύ καλά — προχώρησα στό 
ναρκισσιστικό ύπόστρωμα αύτής τής μεταβίβασης. Δέν ύπήρχε 
άμφιβολία δτι ή φαντασίωση σάν τέτοια ήταν κατά ένα μέρος κι 
έκφραση τής άτυπης άνάλυσης μιάς άντικειμενοτρόπου λιμπιν-
τικής έπιθυμίας. Γιά διάφορους λόγους, δμως, δέν ήταν πρό-
σφορη γιά μιά τέτοια έρμηνεία. Ή αίμομικτική έπιθυμία ήταν 
άκόμη βαθιά άπωθημένη. Έτσι, λοιπόν, ή φαντασίωση, παρά 
τά ξεκάθαρα παιδικά στοιχεία της, δέν ήταν δυνατό ν' άναχθεΐ 
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σ' αύτήν. "Ομως, ή προσωπικότητα τής άσθενοδς καί ή 
συνολική κατάσταση, δπου έντασσόταν ή μεταβιβασιακή φαν-
τασίωση, πρόσφεραν άφθονο ύλικό γιά ν' άσχοληθοΰμε μέ 
άλλες πλευρές καί κίνητρα τής φαντασίωσης. "Υπέφερε άπό 
άγχωτικές καταστάσεις τόσο πρίν δσο καί στή διάρκεια τής 
άνάλυσης — αύτές ήταν ένδειξη κατά ένα μέρος μπλοκαρισμέ-
νης σεξουαλικής διέγερσης καί κατά ένα άλλο μέρος τοΰ 
άμεσου φόβου τοΰ έγώ γιά μιά δύσκολη κατάσταση. "Ετσι, κατά 
τήν έρμηνεία τής μεταβιβασιακής άντίστασης, ξεκίνησα καί 
πάλι άπό τό έγώ της. Στήν άρχή, τής έξήγησα δτι ή Ισχυρή της 
άναστολή σχετικά μέ τή συζήτηση τέτοιων πραγμάτων συνδεό-
ταν μέ τήν ύπερηφάνειά της — ήταν, δηλαδή, ύπερβολικά 
περήφανη γιά νά παραδεχτεί τέτοια συγκινησιακή ταραχή. 
Συμφώνησε άμέσως, προσθέτοντας δτι δλη της ή φύση έπανα-
στατοΰσε ένάντια σέ τέτοιες παραδοχές. "Οταν ρωτήθηκε άν 
είχε ποτέ δοκιμάσει άγάπη ή έπιθυμία αύθόρμητα, άπάντησε δτι 
αύτό δέν τής είχε τύχει ποτέ της. Οί άντρες πάντοτε τήν 
έπιθυμοΰσαν — αύτή μόνο πού συγκατένευε στόν έρωτά τους. 
Έξήγησα τόν ναρικισσιστικό χαρακτήρα αύτής τής στάσης κι 
αύτή τό κατάλαβε πολύ καλά. 'Αποσαφήνισα παραπέρα δτι δέ 
γινόταν λόγος γιά πραγματική έρωτική έπιζήτηση — μάλλον 
τήν έξαγρίωνε τό δτι έβλεπε έναν άντρα νά 'ναι έκεί καθισμέ-
νος, όλότελα άκίνητος, άσυγκίνητος άπ' τά θέλγητρά της κι 
έβρισκε τήν κατάσταση άφόρητη. Ή φαντασίωση ήταν μιά 
έκφραση τής έπιθυμίας της νά κάνει τόν άναλυτή νά τήν 
έρωτευθεϊ. Τό δτι έτσι ήταν έπιβεβαιώθηκε άπό τήν άνάμνηση 
δτι, στή φαντασίωση, ή κατάκτηση τοϋ άναλυτή είχε παίξει τόν 
κύριο ρόλο καί είχε προσφέρει τήν κύρια πηγή ηδονής. Τώρα πιά 
μπορούσα νά τραβήξω τήν προσοχή της στόν κίνδυνο πού 
έκρυβε ή στάση της, τό δτι δηλαδή, καθώς ό καιρός περνούσε, 
δέ θά μποροΰσε ν' άνεχτεΐ τήν άπόρριψη τών έπιθυμιών της καί 
θά 'χανε τελικά τό ένδιαφέρον της γιά τήν άνάλυση. Κι ή Ίδια 
είχε ήδη έπίγνωση αύτής τής δυνατότητας. 

Τό σημείο αύτό άπαιτεΐ είδική έμφαση. Σέ τέτοιες μεταβιβά-
σεις, άν τό ναρκισσιστικό ύπόστρωμα δέν άποκαλυφθεΐ έγκαι-
ρα, τότε είν' εύκολο νά έκδηλωθεί κάποια άντίδραση άπογοή-
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τευσης κι ό άσθενής, σέ άρνητική μεταβίβαση, διακόπτει τήν 
άνάλυση. Μέ τά χρόνια, ένας άριθμός τέτοιων περιπτώσεων 
άναφέρθηκαν στό Τεχνικό Σεμινάριο. Τό σεμινάριο ήταν πάντα 
τό Ιδιο: ό άναλυτής είχε άποδεχτεϊ τέτοιες έκδηλώσεις στήν 
όνομαστική τους άξία κι είχε έρμηνεύσει τή σχέση άποκλειστι-
κά καί μόνο σά σχέση άγάπης. Δέν είχε κατορθώσει ν* 
άναδείξει τήν άνάγκη του άσθενή γι' άγάπη καί τήν τάση του ν' 
άπογοητεύεται. 'Αργά ή γρήγορα, λοιπόν, ό άσθενής είχε 
διακόψει τήν άνάλυση. 

Ή έρμηνεία μου γιά τήν άντίσταση όδήγησε χωρίς δυσκολία 
στήν άνάλυση τοΰ ναρκισσισμού της, στήν περιφρονητική της 
στάση άπέναντι στούς άντρες πού τήν κυνηγούσαν καί στή 
γενική της άνικανότητα γι' άγάπη — πού ήταν ένας άπ' τούς 
κύριους λόγους τών δυσκολιών της. Ήταν ξεκάθαρο στά μάτια 
της δτι έπρεπε πρώτα-πρώτα νά ξεθάψει τούς λόγους τής 
διαταραχής τής ίκανότητάς της γι* άγάπη. 'Εκτός άπό τή 
ματαιοδοξία της, άνάφερε καί τό ύπερβολικό της πείσμα, τήν 
έσωτερική της άποξένωση άπό τούς άνθρώπους καί τά πράγμα-
τα, τά έπιπόλαια μόνο κι έπιφανειακά ένδιαφέροντά της — πού 
δλα μαζί δημιουργούσαν αύτό τό αίσθημα μονοτονίας καί 
μελαγχολίας, πού τήν κατάτρωγε. "Ετσι, ή άνάλυση τής μεταβι-
βασιακής της άντίστασης είχε όδηγήσει κατευθείαν στήν 
άνάλυση τοΰ χαρακτήρα της, ό όποιος άπ* αύτή τή στιγμή καί 
πέρα έγινε τό έστιακό σημείο τής άνάλυσης. 'Αναγκάστηκε νά 
παραδεχτεί δτι δέν συμμετείχε πραγματικά στήν άνάλυση, παρά 
τίς σοβαρές προθέσεις της νά διορθωθεί μέ τή βοήθειά της. Ή 
συνέχεια τής περίπτωσης δέν μάς ένδιαφέρει έδώ. Ήθελα μόνο 
νά δείξω πώς τό ξετύλιγμα τής μεταβίβασης σύμφωνα μέ τό 
χαρακτήρα τοΰ άσθενή όδηγεί άμεσα στό ζήτημα τής ναρκισσι-
στικής άπομόνωσης. 

Ά ν πάρουμε ύπόψη μας καί τήν οίκονομική άποψη κατά τή 
θεραπεία μας, τότε βλέπουμε καθαρά δτι είναι τεχνικά λαθεμένο 
νά φέρνουμε στή συνείδηση άπ' τήν άρχή τά ψήγματα καί τίς 
άτυπες έκδηλώσεις τής γνήσιας θετικής μεταβίβασης, άντί νά 
έπεξεργαστοΰμε πρώτα τίς ναρκισσιστικές καί άρνητικές έπικα-
λύψεις. 
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Άπ ' δσο ξέρουμε, ό Λαντάουερ ήταν ό πρώτος πού έπέσυρε 
τήν προσοχή στό δτι, άρχικά, κάθε Ερμηνεία μιάς προβαλλόμε-
νης συγκίνησης τήν άποδυναμώνει καί δυναμώνει τήν άντίθετη 
τάση. Μιά καί ό σκοπός μας στήν άνάλυση είναι ή έξαγωγή καί 
ή σαφής άποκρυστάλλωση τής γενετήσιας άντικειμενοτρόπου 
λίμπιντο, ή άπελευθέρωσή της άπ' τίς άπωθήσεις της καί τό 
ξέμπλεγμά της άπό τίς ναρκισσιστικές, προγενετήσιες καί 
καταστροφικές παρορμήσεις, ή άνάλυση πρέπει ν' άσχολείται, 
γιά δσο γίνεται περισσότερο χρόνο, μόνο ή κύρια μέ τίς 
έκδηλώσεις τής ναρκισσιστικής κι άρνητικής μεταβίβασης, νά 
τίς Ερμηνεύει καί νά τίς άνάγει στήν πηγή τους. Όμως, οί 
ένδείξεις μιάς άτυπης έκδήλωσης άγάπης πρέπει ν' άφήνονται 
ν' άναπτυχθούν άδιατάραχτα, μέχρι πού νά έχουν συγκεντρωθεί 
ξεκάθαρα κι άδιαμφισβήτητα στή μεταβίβαση. Αύτό δέ γίνεται 
συνήθως πρίν, άπό τά πολύ προχωρημένα στάδια, συχνά 
μάλιστα καί πρίν τό τέλος τής άνάλυσης. Σέ περιπτώσεις 
Ιδιαίτερα ψυχαναγκαστικής νεύρωσης, ή άμφιθυμία κι άμφιβο-
λία είναι πολύ δύσκολο νά έλεγχθούν πρίν τήν άπομόνωση τών 
άμφιθυμικών παρορμήσεων μέ συνεπή άνάδειξη τών κινήτρων 
(δπως ό ναρκισσισμός, τό μίσος καί τά αίσθήματα ένοχής), πού 
βρίσκονται σέ άντίθεση ή σέ διάσταση μέ τήν άντικειμενοτρό-
πο λίμπιντο. Πρίν πραγματοποιηθεί αύτή ή άπομόνωση, είναι 
πρακτικά άδύνατο νά ξεφύγουμε άπ' τήν κατάσταση τής έντο-
νης άμφιθυμίας κι άμφιβολίας — δλες οί Ερμηνείες τών 
άσυνείδητων περιεχομένων χάνουν τή δύναμή τους ή καί τήν 
άποτελεσματικότητά τους, Εξαιτίας τοΰ τείχους πού ύψώνεται 
άπ' τή θωράκιση τής άμφιβολίας. Παραπέρα, αύτή ή οίκονομι-
κή άποψη συνταιριάζεται πολύ καλά μΕ τήν τοπογραφική 
άποψη,γιατί ή γνήσια, πρωταρχική άντικειμενοτρόπος λίμπιν-
το, Ιδιαίτερα ή αιμομικτική γενετήσια παρόρμηση, άποτελεΐ τό 
πιό βαθύ στρώμα τής άπώθησης στούς νευρωσικούς. Άπό τήν 
άλλη μεριά, δ ναρκισσισμός, τό μίσος καί τά αίσθήματα 
Ενοχής, καθώς καί οί προγενετήσιες άπαιτήσεις, βρίσκονται πιό 
κοντά στήν Επιφάνεια, τόσο μέ τήν τοπογραφική, δσο καί μέ τή 
δομική Εννοια. 

Άπ ' τήν οίκονομική άποψη, τό Εργο τοΰ χειρισμοΰ τής 
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μεταβίβασης μπορεί νά διατυπωθεί ώς Εξής: δ άναλυτής πρέπει 
νά έπιδιώξει νά προκαλέσει μιά συγκέντρωση δλης τής άντικειμε-
νοτρόπου λίμπιντο σέ μιά καθαρά γενετήσια μεταβίβαση. Γιά νά τό 
πετύχει αύτό, οί σαδιστικές καί ναρκισσιστικές ένέργειες, πού 
είναι δεσμευμένες στή θωράκιση τοΰ χαρακτήρα, πρέπει ν* 
άπελευθερωθοΰν καί οί προγενετήσιες καθηλώσεις πρέπει ν' 
Αποδυναμωθούν. "Οταν ή μεταβίβαση ύποβάλλεται σέ σωστό 
χειρισμό, ή λίμπιντο, ένισχυμένη άπ" τήν άπελευθέρωση αύτών 
τών παρορμήσεων άπ* τή δομή τοΰ χαρακτήρα, συγκεντρώνεται 
στίς προγενετήσιες θέσεις. Αύτή ή συγκέντρωση τής λίμπιντο 
προκαλεί μιά πρόσκαιρη θετική μεταβίβαση προγενετήσιας, 
δηλαδή, πιό παιδικής φύσεως. Αύτή ή μεταβίβαση, μέ τή σειρά 
της, όδηγεϊ στήν άνάλυση προγενετήσιων φαντασιώσεων κι 
αίμομικτικών ένορμήσεων κι έτσι βοηθά στήν άποδέσμευση 
τών προγενετήσιων καθηλώσεων. "Ομως, δλη ή λίμπιντο, πού ή 
άνάλυση βοηθά στήν άπελευθέρωσή της άπ' τίς προγενετήσιες 
καθηλώσεις της, συγκεντρώνεται στό γενετήσιο στάδιο κι 
ένισχύει τή γενετήσια οίδιπόδεια κατάσταση, δπως στήν περί-
πτωση τής ύστερίας — ή τήν άφυπνίζει, δπως στήν περίπτωση 
τής ψυχαναγκαστικής νεύρωσης (κατάθλιψη, κλπ.). 

Στήν άρχή, ώστόσο, αύτή ή συγκέντρωση συνοδεύεται άπό 
άγχος, πού προκαλεί άναζωπύρωση τής παιδικής άγχώδους 
ύστερίας. Αύτό είναι τό πρώτο σημάδι μιας νέας κάθεξης τοΰ 
γενετήσιου σταδίου. Αύτό, δμως, πού έμφανίζεται πρώτο σ' 
αύτή τή φάση τής άνάλυσης, δέν είναι ή γενετήσια οίδιπόδεια 
έπιθυμία σάν τέτοια, άλλά άκόμη μιά φορά ή άπόκρουσή της 
άπ* τό έγώ, τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ. Κατά κανόνα, αύτή ή 
συγκέντρωση τής λίμπιντο στό γενετήσιο στάδιο είναι μόνο 
προσωρινή — μιά προσπάθεια έπίτευξης μιας νέας κάθεξης τών 
γενετήσιων παρορμήσεων. 'Ανίκανη άκόμη ν' άντιμετωπίσει τό 
άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ, ή λίμπιντο όπισθοδρομεΐ καί ξανακυλά 
προσωρινά στίς παθολογικές (ναρκισσιστικές καί προγενετήσι-
ες) καθηλώσεις της. Αύτή ή διαδικασία συνήθως έπαναλαμβά-
νεται πολλές φορές — κάθε προσπάθεια διείσδυσης στίς 
γενετήσιες αιμομικτικές έπιθυμίες άκολουθεΐται άπό μιά όπι-
σθοχώρηση έξαιτίας τοΰ άγχους τοΰ εύνουχισμοΰ. Τό άποτέλε-
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σμα είναι, έξαιτίας τής Αναζωπύρωσης τοΰ Αγχους τοΰ εύνουχι-
σμοΰ, ή Αποκατάσταση τοΰ παλιού μηχανισμού δέσμευσης τοΰ 
άγχους — δηλαδή, είτε Εμφανίζονται παροδικά συμπτώματα, 
είτε, τό πιό συνηθισμένο ίσως, έπανενεργοποιείται ό ναρκισσιστι-
κός άμυντικός μηχανισμός. Φυσικά, ό άναλυτής πάντοτε άσχο-
λεΐται στίς έρμηνεΐες του πρώτα μέ τόν άμυντικό μηχανισμό κι 
έτσι φέρνει στό φώς όλοένα καί βαθύτερο παιδικό ύλικό. Μέ 
κάθε τέτοιο προχώρημα πρός τό γενετήσιο στάδιο, στοιχεία 
άγχους έξουδετερώνονται, μέχρι πού ή λίμπιντο μένει τελικά 
σταθερά συγκεντρωμένη στή γενετήσια θέση καί τό άγχος ή οί 
προγενετήσιες καί ναρκισσιστικές έπιθυμίες βαθμιαία άντικαθί-
στανται άπό γενετήσιες αίσθήσεις καί μεταβιβασιακές φαντασι-
ώσεις1. 

"Οταν παρουσίασα μιά έκθεση γι' αύτά τά εύρήματα, μερικοί 
άναλυτές δήλωσαν ότι δέν ήταν σέ θέση νά ποΰν σέ ποιό 
σημείο ή ένεστώσα νεύρωση κατείχε τόσο μείζονα ρόλο στήν 
άνάλυση. Αύτό τό έρώτημα μπορεί τώρα πιά ν' άπαντηθεί: στή 
φάση έκείνη τής άνάλυσης, δπου οί βασικές καθηλώσεις τής 
λίμπιντο έχουν διαλυθεί, δπου τό νευρωσικό άγχος έχει πάψει 
νά ένσωματώνεται σέ συμπτώματα καί γνωρίσματα τοΰ χαρα-
κτήρα, ό πυρήνας τής νεύρωσης, τό λιμναστικό άγχος, άναζω-
πυρώνεται σ' δλη του τήν έκταση. Αύτή ή λιμναστική νεύρωση 
άντιστοιχεί στή λίμναση τής έλεύθερης πιά λίμπιντο. Στή φάση 
αύτή, μιά καί κάθε τί ξαναμετατρέπεται σέ λίμπιντο, ή γνήσια 
θετική μεταβίβαση, πού είναι καί συναισθηματική καί αίσθησι-
ακή, άναπτύσσεται όλόπλευρα. Ό άσθενής άρχίζει ν' αύνανίζε-
ται μέ φαντασιώσεις άπό τή μεταβίβαση. Οί παραμένουσες 
άναστολές καί παιδικές διαστρεβλώσεις τής αίμομικτικά καθη-
λωμένης γενετησιότητας μπορούν νά έξαλειφθοΰν μέσα άπ 
αύτές τίς φαντασιώσεις — κι έτσι, μέ συνέπεια καί σύστημα. 

I. Σημείωση τοΰ 1945: Μέ δρους όργονοβιοφυσικής, 6 σκοπός τής όργονοθερα-
πείας είναι ή διάλυση τών θωρακίσεων μέ τέτοιο τρόπο πού δλα τά βιολογικά 
άντανακλαστικά καί κινήσεις Ενοποιούνται τελικά στό συνολικά άντανακλαστικό 
τοΰ όργασμοΰ κι δδηγούν τίς αίσθήσεις τοΰ όργονοτικοΰ ρεύματος στά 
γενετήσια δργανα. Αύτό κάνει έφικτή τήν άποκατάσταση τής όργασμικής 
Ικανότητας. 
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πλησιάζουμε σ" έκεΐνο τό στάδιο τής άνάλυσης, δπου άντιμετω-
πίζουμε τό καθήκον νά διαλύσουμε τή μεταβίβαση. Πρίν 
περάσουμε σ' αύτό τό στάδιο, δμως, θά μιλήσουμε γιά μερικές 
κλινικά παρατηρημένες λεπτομέρειες τής συγκέντρωσης τής 
λίμπιντο στή μεταβίβαση καί στή γενετήσια ζώνη. 

2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ, 
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 

Ή άποδυνάμωση, ή, άκριβέστερα, ή κατάρρευση τών άμυντι-
κών μηχανισμών τοΰ χαρακτήρα, πού είναι άναγκαία γιά τήν 
άπελευθέρωση τής μέγιστης δυνατής ποσότητας λίμπιντο, άναγ-
κάζει προσωρινά τό έγώ νά γίνει τελείως άδύνατο. Αύτό θά 
μπορούσαμε νά τό περιγράψουμε σά φάση τής κατάρρευσης τοΰ 
δευτερογενούς ναρκισσισμού. Στή φάση αύτή, ό άσθενής προ-
σκολλιέται στήν άνάλυση μέ τή βοήθεια τής άντικειμενοτρόπου 
λίμπιντο, πού έχει γίνει στό μεταξύ έλεύθερη καί ή κατάσταση 
αύτή τοΰ προσφέρει ένα είδος παιδικής προστασίας. "Ομως, ή 
κατάρρευση τών άπό άντίδραση μηχανισμών καί τών αύταπα-
τών, πού έχει διαμορφώσει τό έγώ γιά τήν αύτεπιβεβαίωσή του, 
προκαλεί στόν άσθενή Ισχυρές άρνητικές παρορμήσεις ένάντια 
στόν άναλυτή2. 'Επιπρόσθετα, μέ τή διάλυση τής θωράκισης, οί 
ένστικτικές ένορμήσεις άποχτοΰν ξανά τήν άρχική τους Ισχύ 
καί τό έγώ αισθάνεται δτι βρίσκεται στό έλεός τους. Στό 
σύνολό τους, αύτοί οί παράγοντες κάνουν καμιά φορά πολύ 
κρίσιμες τίς μεταβατικές φάσεις: έμφανίζονται τάσεις αύτοκτο-
νίας, ό άσθενής άδιαφορεί γιά τή δουλειά του — καί, σέ 
σχιζοειδικούς χαρακτήρες, βλέπουμε καμιά φορά άκόμη καί 
αύτιστικές παλινδρομήσεις. Οί ψυχαναγκαστικοί νευρωσικοί 
χαρακτήρες, έξαιτίας τής ίσχυρής τους πρωκτικότητας καί τής 

2. ΜοΟ φαίνεται πολύ πιθανό ότι οί Αντιρρήσεις, πού Ακούστηκαν κατά τή 
συζήτησή μου γιά τήν άρνητική μεταβίβαση, προκλήθηκαν άπ' τό ότι, 
συνήθως, ό ναρκισσιστικός προστατευτικός μηχανισμός του άσθενή δέν 
άποκαλύπτεται σέ μεγάλο βάθος κι Ετσι άποφεύγεται μιά βίαιη μεταβίβαση 
μίσους. 
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πεισματικής τους έπιθετικότητας, Αποδείχνονται οί πιό Επίμο-
νοι σ' αύτή τή διαδικασία. Μέ τή συνέπεια τής Ερμηνείας καί, 
Ιδιαίτερα, μέ τήν ξεκάθαρη έπεξεργασία τών άρνητικών τάσεων 
καί ξεσπασμάτων τοΰ άσθενή, ό άναλυτής, πού έλέγχει τή 
μεταβίβαση, μπορεί εύκολα νά κερδίσει τόν Ελεγχο καί τοΰ 
ρυθμού καί τής Εντασης τής διαδικασίας. 

Στήν πορεία διάλυσης τών άπό άντίδραση σχηματισμών, ή 
σεξουαλική Ικανότητα τού άρσενικοΰ, δηλαδή, δ,τι άπομένει 
άπ' αύτήν άκόμη, καταρρΕει. Έχω τή συνήθεια νά πληροφορώ 
γι* αύτό τούς Ικανούς γιά στύση άσθενεΐς, γιά ν' άποφύγουμε 
μιά άντίδραση πού μπορεί νά πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γιά νά 
Ελαττωθεί τό σόκ τής όξείας διαταραχής τής στυτικής Ικανότη-
τας σ' αύτούς τούς άσθενείς, καλό είναι νά τούς συστηθεί 
άποχή άμέσως μόλις διαφανεί ή κατάρρευση άπ' όρισμένες 
ένδείξεις (ένίσχυση τής Εντασης τών συμπτωμάτων καί τοΰ 
άγχους, αύξημένη άνησυχία, Εμφάνιση τοΰ άγχους εύνουχισμοΰ 
στά δνειρα). Μερικοί πάλι τύποι ναρκισσιστικού χαρακτήρα, 
πού άρνοΰνται ν' Αναγνωρίσουν τήν άναπλήρωση τοΰ φόβρυ 
τους γι' άνικανότητα, πρέπει νά έκτεθούν σ' αύτή τή δυσάρεστη 
έμπειρία. Ά ν καί προκαλεί Εντονες ναρκισσιστικΕς καί άρνητι-
κΕς άντιδράσεις, αύτή ή Εκθεση, στό μΕτρο πού τό άγχος 
εύνουχισμοΰ γίνεται Εκδηλο, στρώνει γιά τά καλά τό δρόμο γιά 
τήν κατάρρευση τοΰ δευτερογενούς ναρκισσισμού. 

Μιά καί ή κατάρρευση τής Ικανότητας είναι ή Ασφαλέστερη 
ένδειξη γιΑ τό δτι τό άγχος εύνουχισμοΰ γίνεται συναισθηματική 
έμπειρία καί γιά τό δτι ή θωράκιση διαλύεται, ή Απουσία 
διαταραχής τής Ικανότητας κατΑ τή διΑρκεια τής Ανάλυσης 
Ενός στυτικά Ικανού άσθενή πρέπει νά σημαίνει δτι δ άσθενής 
δέν Εχει θιγεί σέ βάθος. Αύτό τό πρόβλημα, βέβαια, δέν ύπάρχει 
στίς περισσότερες περιπτώσεις, γιατί οί περισσότεροι άσθενεΐς 
Εχουν ήδη κάποια διαταραχή τής Ικανότητας στήν άρχή τής 
θεραπείας. "Υπάρχουν, δμως, μερικοί άσθενεΐς, πού διατηρούν 
μιά στυτική Ικανότητα ύποβασταζόμνενη άπό σαδισμό καί 
άλλοι πού χωρίς νά τό ξέρουν, Εχουν διαταραχή τής Ικανότητας 
— π.χ., άδύναμη στύση καί πρόωρη Εκσπερμάτωση. 

Μέχρι πού ό άσθενής νά συλλάβει τήν πλήρη σημασία τής 
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σεξουαλικής του διαταραχής, ή άνάλυση πρέπει ν' άντιπαλέψει, 
σέ μικρό ή μεγάλο βαθμό, ένάντια στήν προσωπικότητα τοδ 
άσθενή σά σύνολο. Στό μέτρο πού ή άνάλυση άσχολεΐται μέ τά 
συμπτώματα, άπ* τά όποια ΰποφέρει ό άσθενής καί γιά τά όποΐα 
έχει άρα κάποια έναισθησία, μπορούμε νά στηριχτούμε πάνω 
του, θεωρώντας τον σύμμαχό μας στή μάχη ένάντια στή 
νεύρωση. Άπό τήν άλλη, δμως, δ άσθενής έλάχιστο έχει 
ένδιαφέρον γιά τήν άνάλυση τής βάσης τών νευρωσικών του 
άντιδράσεων, δηλαδή, τοϋ νευρωσικοΰ χαρακτήρα του. Στήν 
πορεία τής άνάλυσης, ώστόσο, ή στάση του άπέναντι στό 
χαρακτήρα του ύφίσταται ριζική μεταβολή. Φτάνει στό σημείο 
νά νιώθει δτι είναι άρρωστος κι άπ' αύτή τήν άποψη — 
άναγνωρίζει δλες τίς έπιπτώσεις τοΰ χαρακτήρα του σά βάση 
τών συμπτωμάτων του, άποκτά ένδιαφέρον γιά τήν άλλαγή τοΰ 
χαρακτήρα του κι έπεκτείνει τήν έπιθυμία του νά γίνει καλά, 
έτσι πού νά συμπεριλάβει καί τήν σεξουαλική του διαταραχή, 
στό μέτρο πού δέν τήν ένιωθε άπ' τήν άρχή σάν ένοχλητικό 
σύμπτωμα. Έτσι, υποκειμενικά, νιώθει συχνά πιό άρρωστος άπ' 
δ,τι πρίν άπ' τήν άνάλυση, άλλά είναι καί πιό πρόθυμος νά 
συνεργαστεί στό άναλυτικό έργο. Αύτή ή προθυμία γιά συνερ-
γασία είναι άπαραίτητη γιά τήν έπιτυχία τής άνάλυσης. Τό νά 
γίνει Ικανός γιά μιά ύγιή σεξουαλική ζωή (πού τή σπουδαιότη-
τά της γιά τήν ψυχική ύγεία τήν έχει μάθει άπ' τόν άναλυτή ή 
κι άπό μόνος του) είναι τό κύριο κίνητρο τής έπιθυμίας του γι' 
άνάρρωση. Στήν ούσία, λοιπόν, ή έπιθυμία άνάρρωσης έχει σάν 
συνειδητό της φορέα τό αίσθημα κακομοιριάς, πού προκαλείται 
άπό τή νεύρωση καί σάν άσυνείδητο φορέα της τίς φυσικές 
γενετήσιες άπαιτήσεις. 

Τό βάθεμα τής έπίγνωσης τής νόσου καί ή ένίσχυση τοΰ 
αίσθήματος τής άρρώστιας είναι άποτέλεσμα τής συνεπούς 
άνάλυσης τοΰ ναρκισσιστικού άμυντικοΰ μηχανισμοΰ καί τών 
άμυνών τοΰ έγώ. Ά ν κι αύτή ή αύξημένη έπίγνωση δδηγεΐ σ' 
έπέκταση τής άμυνας, σέ μιά άρνητική μεταβίβαση, πού τό 
περιεχόμενό της είναι τό μίσος πρός τόν άναλυτή, πού διατα-
ράσσει τή νευρωσική Ισορροπία, αύτή ή μεταβίβαση έμπεριέχει 
ήδη τά σπέρματα μιάς άντίθετης στάσης, πού προσφέρει στόν 
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άναλυτή μέγιστη βοήθεια. Τώρα ό άσθενής άναγκάζεται νά 
παραδοθεί όλοκληρωτικά στήν άνάλυση — άρχίζει νά βλέπει 
τόν άναλυτή σά βοηθό στά βάσανά του, σάν τόν μόνο πού 
μπορεί νά τόν κάνει καλά. Αύτό ένισχύει σημαντικά τήν 
θέληση τοΰ άσθενή γι' άνάρρωση. Αύτές οί στάσεις συνδέονται 
βέβαια στενά μέ παιδικές τάσεις, μέ τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ 
καί μέ τήν παιδική άνάγκη γιά προστασία. 

3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΗΣ 

"Αν, άπό τή δυναμική καί οίκονομική άποψη, ή άνάλυση 
άποσκοπεΐ στή διαμόρφωση μιας γενετήσιας-αίσθησιακής με-
ταβίβασης, άνακύπτει ένα έρώτημα — συγκεκριμένα, τό πώς 
πρέπει νά έρμηνεύεται καί νά έφαρμόζεται ό κανόνας τής 
άποχής. Πρέπει άραγε ό άσθενής νά παραιτηθεί άπό κάθε 
μορφή σεξουαλικής Ικανοποίησης; Κι άν όχι, ποιές μορφές 
πρέπει νά περιοριστούν; Μερικοί άναλυτές έρμηνεύουν τόν 
κανόνα τής άποχής σάν νά σημαίνει δτι ή σεξουαλική πράξη 
πρέπει ν' άπαγορευτεΐ όλοκληρωτικά, έκτός άπό τούς άσθενείς 
πού είναι παντρεμένοι. Αύτοί οί άναλυτές φαίνεται νά πιστεύ-
ουν δτι άν δέν έπιβληθεΐ άποχή, ή άναγκαία λίμναση τής 
λίμπιντο καί ή συγκέντρωσή της στή μεταβίβαση δέν πρόκειται 
νά έμφανιστοΰν. Πρέπει, δμως, νά τονιστεί πολύ έντονα δτι 
τέτοιες άπαγορεύσεις είναι πολύ πιό πιθανό νά έμποδίσουν τή 
διαμόρφωση μιάς θετικής μεταβίβασης άπ* δ,τι νά τή διευκολύ-
νουν. Μέ λίγα λόγια, ή γνώμη μας είναι δτι ή άπαγόρευση τής 
συνουσίας δέν έπιφέρει τό ποθητό άποτέλεσμα. Έκτός άπό 
μερικές έξαιρετικές περιπτώσεις, αύτό τό μέτρο δέ βρίσκεται 
άραγε σέ διάσταση μέ τίς γενικές άρχές τής άναλυτικής 
θεραπείας; Δέν είναι άλήθεια τό δτι ένας τέτοιος περιορισμός 
θά ένισχύσει αύτόματα τήν πηγή τής νευρωσικής κατάστασης, 
δηλαδή, τή γενετήσια ματαίωση, άντί νά τήν έξαλείψει; Στήν 
περίπτωση τών σεξουαλικά δειλών γυναικών καί τών στυτικά 
άνίκανων άντρών, ό περιορισμός τής σεξουαλικής πράξης θά 
'ταν βαρύτατο σφάλμα. Τό σωστό είναι δτι ή δλη μας άντίληψη 
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γιά τό άναλυτικό Εργο μάς ύποδείχ^ει ν' άποφεύγουμε νά 
θέτουμε τή γενετησιότητα κάτω άπ' τήν πίεση μιας τωρινής 
άπαγόρευσης, έκτός άπό πολύ είδικές περιστάσεις. Ή ούσία 
είναι: ή παλινδρόμηση καί ή έκτροπή τής λίμπιντο άπ' τό 
γενετήσιο προκάλεσαν γιά πρώτη φορά τή νεύρωση· έτσι, ή 
Απελευθέρωση τής λίμπιντο άπό τίς παθολογικές της προσδέ-
σεις καί ή συγκέντρωσή της στή γενετήσια ζώνη είναι ό 
πρωταρχικός στόχος τής άναλυτικής τεχνικής. Ή γενική 
προσπάθεια είναι, λοιπόν, ή έξάλειψη τών προγενετήσιων 
δραστηριοτήτων μέ τήν έρμηνεία, ένώ οί γενετήσιες τάσεις 
άφήνονται ν' άναπτυχθοΰν τελείως έλεύθερα. Θά 'ταν σοβαρό 
σφάλμα τεχνικής ή άπαγόρευση τοΰ αύνανισμοΰ στούς άσθενείς 
σέ μιά στιγμή δπου βρίσκονται άκριβώς στά πρόθυρα τοΰ 
ξεπεράσματος τοΰ φόβου τους γιά κάτι τέτοιο. "Αλλωστε, ή 
άποψη δτι ό γενετήσιος αύνανισμός πρέπει νά έπιτρέπεται — 
γιά μεγάλο χρονικό διάστημα σάν κάτι φυσικό — δέν είναι 
μόνο δικιά μας κι ένας άριθμός έμπειρων κι άπροκατάληπτων 
άναλυτών συμφωνεί μ' αύτό. Μόνο δταν ό αύνανισμός ή ή 
γενετήσια πράξη γίνεται άντίσταση είναι άναγκαίο ν' άσχολη-
θοΰμε μαζί τους, δπως καί μέ κάθε άντίσταση, μέ τήν έρμηνεία 
καί, σ* άκραΐες περιπτώσεις, μέ τόν περιορισμό. Ό περιορι-
σμός, δμως, σπάνια είναι άναγκαΐος — συνήθως μόνο σ' 
άσθενεϊς, πού έπιδίδονται σ' ύπερβολικό αύνανισμό. Ή συντρι-
πτική πλειοψηφία τών άσθενών μας, Ιδίως οί γυναίκες, δέν 
πρέπει νά έξαναγκάζονται σέ όποιαδήποτε μορφή γενετήσιας 
παραίτησης κατά τήν άνάλυση. "Οταν οί άσθενείς άρχίζουν ν' 
αύνανίζονται, τότε έχουμε τήν πρώτη σίγουρη ένδειξη μιάς νέας 
κάθεξης τοΰ γενετήσιου σταδίου, μιά άναζωογόνηση τοΰ έρωτι-
κοΰ ρεαλισμοΰ. 

Σέ πολλές περιπτώσεις, ή λιμπιντική λίμναση ένεργεΐ σάν 
άνασταλτικό στοιχείο στήν άνάλυση. "Οταν μεγάλες ποσότητες 
λίμπιντο συγκεντρώνονται στή γενετήσια ζώνη, οί έντονες 
σεξουαλικές διεγέρσεις άρχίζουν νά παρενοχλοΰν τήν άνάλυση. 
Μετά τήν έξάντληση τών περιεχομένων τών φαντασιώσεων, 
άρχίζει μιά φάση Ισχυρής σεξουαλικής ζήτησης, πού στή 
διάρκειά της δέν παράγεται διόλου πρόσθετο άσυνείδητο ύλικό. 
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Σέ τέτοιες περιστάσεις, ή περιοδική έλάφρυνση τής στάσης μέ 
μέσο τόν αύνανισμό ή τή σεξουαλική έπαφή έχει άπελευθερωτι-
κό άποτέλεσμα κι έπιτρέπει τή συνέχιση τής άνάλυσης. Βλέ-
πουμε, λοιπόν, δτι ό κανόνας τής άποχής πρέπει νά Εφαρμόζε-
ται μ* έξαιρετική Ελαστικότητα καί νά ύποτάσσεται στήν 
οίκονομική άρχή τής συγκέντρωσης τής λίμπιντο στή γενετή-
σια ζώνη. Μέ γενικό τρόπο, λοιπόν, τά τεχνικά μέτρα πού 
προκαλούν αύτή τή συγκέντρωση είναι σωστά, ένώ αύτά πού 
τήν παρεμποδίζουν είναι λαθεμένα. 

Ή αίσθησιακή μεταβίβαση, πού συμβαίνει καθώς ή λίμπιντο 
συγκεντρώνεται στή γενετήσια ζώνη, είναι άπό τή μιά πανίσχυ-
ρο δπλο γιά τήν άνάσυρση άσυνείδητου ύλικοΰ στό φώς καί, 
άπ' τήν άλλη, έμπόδιο στήν άνάλυση. Ή γενετήσια διέγερση 
προκαλεί τήν Ενεργοποίηση τής σεξουαλικής σύγκρουσης στό 
σύνολό της καί μερικοί άσθενεΐς άρνοΰνται, συχνά γιά πολύν 
καιρό, ν' άναγνωρίσουν τήν μεταβιβασιακή φύση αύτής τής 
σύγκρουσης. Σ* αύτή τήν κατάσταση είναι σημαντικό νά 
μάθουν ν* άντέχουν τή γενετήσια ματαίωση, νά βαστάνε τίς 
άντιδράσεις άπογοήτευσης πού προκαλεί συχνά, νά τίς άντιμε-
τωπίζουν χωρίς νά τίς άπωθοΰν καί νά συγκεντρώνουν τίς 
συναισθηματικές κι αίσθησιακές παρορμήσεις τους σ' ένα 
άντικείμενο. Ή πείρα μάς διδάσκει δτι οί άσθενεϊς, πού δέν 
πέρασαν μιά τέτοια φάση αίσθησιακής μεταβίβασης γενετήσιας 
φύσης, ποτέ δέν κατορθώνουν νά πετύχουν τήν έγκαθίδρυση γενετή-
σιας προτεραιότητας — γεγονός πού, άπ' τήν άποψη τής λιμπιν-
τικής οίκονομίας, άποτελεΐ έλάττωμα τής θεραπευτικής διαδι-
κασίας. "Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ή άνάλυση είτε δέν κατόρθωσε 
νά προκαλέσει πραγματική άπελευθέρωση τών γενετήσιων πα-
ρορμήσεων άπ' τήν άπώθηση, ή δέν μπόρεσε νά Εξουδετερώσει 
τά αίσθήματα Ενοχής, πού Εμποδίζουν τήν Ενοποίηση τών 
συναισθηματικών καί τών αίσθησιακών παρορμήσεων. Οί Εν-
δείξεις δτι αύτή ή προσπάθεια πέτυχε όλοκληρωτικά είναι οί 
Εξής: 

1. Γενετήσιος αύνανισμός Απαλλαγμένος άπό αίσθήματα ένοχής, 
μΕ γενετήσιες μεταβιβασιακΕς φαντασιώσεις καί άνάλογη Ικα-
νοποίηση. "Οταν δ άσθενής κι δ άναλυτής είναι τοΰ ίδιου 
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φύλου: αύνανισμός μέ φαντασιώσεις, στίς όποιες ό άναλυτής 
έμφανίζεται σάν τό αιμομικτικό Αντικείμενο. 

2. Αίμομικτικές φαντασιώσεις άπαλλαγμένες άπό αίσθήματα 
ένοχης συναντιώνται μερικές φορές. Ή παραίτηση μπορεί νά 
έπιτευχθεΐ σωστά άν ή παρόρμηση είναι τελείως συνειδητή. 

3. Γενετήσια διέγερση κατά τήν άνάλυση (στύσεις σέ άρσενικούς 
άσθενείς — καί τό άντίστοιχό του στίς γυναίκες άσθενείς) σάν 
ένδειξη δτι τό άγχος τοΰ εύνουχισμοΰ έχει ξεπεραστεί. 

Μέγιστη έμφαση άποδίδουμε στό δτι ή ένεργοποίηση τής 
γενετησιότητας, πού έγκαινιάζει τήν τελική άποσάθρωση τοΰ 
νευρωσικοΰ χαρακτήρα καί δδηγεϊ στή διαμόρφωση γενετήσι-
ων γνωρισμάτων τοΰ χαρακτήρα, ποτέ δέν κατορθώνεται μέ τήν 
ύποβολή, άλλά μόνο μέ άναλυτικές μεθόδους, μέ τόν σωστό 
χειρισμό τής μεταβίβασης, πού έχει σκοπό τήν προαναφερθείσα 
συγκέντρωση τής λίμπιντο στή γενετήσια ζώνη. Αυτή ή ένεργο-
ποίηση δέν πετυχαίνεται σ* δλες τίς περιπτώσεις, γιά λόγους 
δπως ή ήλικία καί ή χρονιότητα τής νεύρωσης. Κι δμως, δέν 
είναι μόνο Ιδανικό — είναι στόχος έφικτός σέ πολλές περιπτώ-
σεις. Ά π ό οίκονομική άποψη, ή ένεργοποίηση τής γενετησιό-
τητας είναι άπαραίτητη, γιατί άποτελεΐ, είτε κατά τή διάρκεια 
είτε άμέσως μετά τήν άνάλυση, τή βάση γιά τή ρύθμιση τής 
λιμπιντικής οίκονομίας μέσα άπ* τή γενετήσια λειτουργία. 

Παρατηρήσαμε δτι ό κίνδυνος νά έμπλακεΐ ό άσθενής σέ 
λεπτές καταστάσεις, άν ή γενετησιότητά του άφεθεΐ έλεύθερη 
κατά τήν άνάλυση, είναι τελείως άμελητέος. Όταν ή νεύρωσή 
του είναι στά πρόθυρα νά τόν δδηγήσει σέ κάτι βλαβερό, δέν 
είναι δύσκολο νά τόν συγκρατήσουμε άπό κάτι τέτοιο, ύποβάλ-
λοντας τά κίνητρά του σέ έντονη άνάλυση, χωρίς νά βρεθούμε 
στήν άνάγκη ν' άπαγορεύσουμε ότιδήποτε. Αύτό έξυπονοεΐ 
φυσικά δτι ό άσθενής έχει ύπό τόν έλεγχό του τή μεταβίβαση 
άπ' τήν άρχή. ΣΤ αύτόν τόν τομέα, οί ύποκειμενικές έκτιμήσεις 
τοΰ άναλυτή γιά τήν κατάσταση ποικίλουν εύρύτατα: ό ένας 
άναλυτής δέ θά 'χει καμιά άντίρρηση άν ένας νεαρός προχωρή-
σει σέ σεξουαλική έπαφή, άλλά τό νά συμβεί τό Ίδιο σέ μιά νέα 
γυναίκα θά 'ναι πολύ σπάνια έξαίρεση (διπλά ήθικά κριτήρια 
σέ σχέση μέ τό σέξ). Άλλος πάλι, καί σωστά, δέ θά κάνει 
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καμιά τέτοια διάκριση, δσο μιά τέτοια ένέργεια, κοινωνικά πιό 
θαρραλέα γιά μιά νέα γυναίκα, δέν άνακατεύεται στήν άνάλυση. 

4. ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΔΙΑΛΥΣΗΣ» 
ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

"Οπως έλεγε κι ό Φρόυντ, μετά τήν έγκαθίδρυση τής μεταβι-
βασιακής νεύρωσης, δ άναλυτής άντιμετωπίζει τό τελικό καθή-
κον τής έπίλυσης τής θετικής μεταβίβασης, πού, σ' αύτό τό 
σημείο, δεσπόζει στήν άνάλυση. Άμέσως γεννιέται τό έρώτη-
μα, άν αύτή ή διάλυση είναι τελείως δμοια μέ τή διαδικασία 
διάλυσης τών άλλων «μεταβιβασμένων» αίσθημάτων μέ τήν 
άναγωγή της στή παιδική της πηγή — άν, μέ λίγα λόγια, είναι 
θέμα «διάλυσης» τών θετικών παρορμήσεων. Δέν μπορεί νά 
ύπάρξει- έπίλυση τής μεταβίβασης μέ τήν έννοια τής «διάλυ-
σης». Τό σημαντικό είναι ή άντικειμενοτρόπος λίμπιντο, πού 
έχει άπελευθερωθεΐ άπό κάθε σκουριά, δπως τό μίσος, ό 
ναρκισσισμός, τό πείσμα, ή αύτοϋποτίμηση, κλπ., νά «μεταβι-
βαστεί» άπ' τόν άναλυτή σέ κάποιο άλλο άντικείμενο, πού ν' 
άντιστοιχεΐ στίς άνάγκες τοΰ άσθενή. 'Ενώ ή «διάλυση» τών 
σαδιστικών καί προγενετήσιων μεταβιβάσεων είναι έφικτή μέ 
τήν άναγωγή της στίς παιδικές τους πηγές, αύτό δέν μπορεί νά 
γίνει στήν περίπτωση τής γενετησιότητας, γιατί ή γενετήσια 
λειτουργία είναι μέρος τής λειτουργίας τής πραγματικότητας 
γενικά. Αύτό τό γεγονός είναι ένδεικτικό τής θέλησης τοΰ 
άσθενή νά γίνει καλά — θέληση πού τόν κατευθύνει πρός τήν 
πραγματική ζωή καί έπιμένει στήν Ικανοποίηση τών γενετήσι-
ων άπαιτήσεών του, κάτι πολύ βάσιμο άπό τήν άποψη τής 
άνάρρωσης3. Δέν είναι βέβαια καί τόσο εύκολο νά καταλάβουμε 
γιατί ή άναγωγή τής γενετήσιας μεταβίβασης στή γενετήσια 

3. Τό πολυσυζητημένο πρόβλημα τής «θέλησης γι' άνάρρωση» δέν είναι κα( 
τόσο περίπλοκο δσο φαίνεται. Κάθε άσθενής Εχει διατηρήσει μιά άρκετή 
ποσότητα στοιχειωδών παρορμήσεων πρός τήν άγάπη καί τήν άπόλαυση τής 
ζωής. Αΰτές οί παρορμήσεις, άκόμη κι άν είναι τελείως θαμμένες, μδς 
προσφέρουν τήν πολυτιμότερη βοήθεια στίς προσπάθειές μας. 
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αίμομικτική έπιθυμία δέν τή «διαλύει» άλλά, άντίθετα, μόνο τήν 
άπελευθερώνει άπ' τήν αίμομικτική καθήλωση, δίνοντάς της 
τήν Ικανότητα νά έπιζητά Ικανοποίηση. Γιά νά τό καταλάβουμε 
αύτό, Ισως θά μας βοηθούσε ή ύπενθύμιση ότι ή άναγωγή μιας 
πρωκτικής μεταβίβασης στήν παιδική κατάσταση δέ «διαλύει» 
τήν κάθεξη τής παρόρμησης, άλλά μετατοπίζει τήν λιμπιντική 
κάθεξη άπό τήν πρωκτική στή γενετήσια ζώνη. Έτσι πραγμα-
τοποιείται τό πέρασμα άπό τήν προγενετήσια στή γενετήσια 
προτεραιότητα. Μιά τέτοια ποιοτική μετατόπιση δέν είναι 
έφικτή κατά τήν άναγωγή τής γενετήσιας μεταβίβασης στήν 
πρωταρχική κατάσταση, γιατί τό γενετήσιο στάδιο άντιπροσω-
πεύει τό άνώτατο λιμπιντικό στάδιο κατά τήν πορεία πρός τή 
γιατριά. Ή μόνη δυνατότητα έδώ είναι ή «μεταβίβαση τής 
μεταβίβασης» σ' ένα πραγματικό άντικείμενο. 

Μεγάλες δυσκολίες συναντιούνται κατά τήν «Αποδυνάμωση 
τής μεταβίβασης, Ιδιαίτερα σέ άσθενεϊς τοϋ άντίθετου φύλου. 
Ή λίμπιντο άρνεΐται νά έπιτρέψει καί, σέ μερικές περιπτώσεις, 
άντιτίθεται στίς προσπάθειες έπίλυσης γιά όλόκληρους μήνες. 
Κατά τή διερεύνηση τών αίτιων τοΰ λιμπιντικοΰ «κολλήματος» 
άνακαλύψαμε τά έξής: 

1. Ίχνη Ανεπίλυτων αίσθημάτων ένοχης, πού άντιστοιχοΰν σ' 
έναν άσυνείδητο άκόμη σαδισμό ένάντια σέ κάποιο άντικείμενο 
τής παιδικής ήλικίας. 

2. Μιά κρυφή έλπίδα δτι ό άναλυτής θά Ικανοποιήσει τελικά 
τίς άπαιτήσεις άγάπης. Ό άναλυτής πρέπει νά 'χει μιά έκτη 
αίσθηση γι' αύτή τήν κρυφή έλπίδα, πού ποτέ δέν άποκαλύπτε-
ται αύθόρμητα άπ* τόν άσθενή. 

3. "Ενα ίχνος δχι γενετήσιου, άλλά παιδικού δεσμού μέ τόν 
άναλυτή σάν άντιπρόσαχπο τής προστατευτικής μητέρας. Αύτός δ 
δεσμός είναι άναπόφευκτη συνέπεια τής ίδιας τής άναλυτικής 
κατάστασης. ( Ή άντίληψη τοΰ Ράνκ γιά τήν άναλυτική κατά-
σταση σά φαντασιωνόμενη κατάσταση μήτρας έχει, σέ πολλές 
περιπτώσεις, έφαρμογή σ' αύτό τό σημείο.) Όπως άκριβώς τά 
τελευταία ίχνη τών σαδιστικών παρορμήσεων ύποβλήθηκαν σ' 
έπεξεργασίά κατά τήν άνάλυση τοΰ αισθήματος ένοχής. τό Ίδιο 
καί τά Ίχνη τής λιμπιντικής καθίζησης προγενετήσιας φύσης 
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ύποβάλλονται σ' έπεξεργασία κατά τήν άνάλυση τοΰ «κολλλή-
ματος» πού προκύπτει άπ* τήν παιδική μητρική καθήλωση. 

4. Στά τελευταία αύτά στάδια τής άνάλυσης συναντάμε, 
Ιδιαίτερα στά κορίτσια καί σέ γυναίκες μέ άτυχο γάμο, έναν 
τρομαχτικό φόβο γιά τήν έπερχόμενη σεξουαλική ζωή. Αύτή ή 
πρωθύστερη άντίδραση, άποκαλύπτεται κατά Ινα μέρος σάν 
άρχέγονος φόβος γιά τήν συνουσία καί κατά Ινα άλλο μέρος 
σάν προσήλωση στίς κοινωνικές προδιαγραφές, πού καθορίζον-
ται άπό τή μονογαμική Ιδεολογία καί τήν άπαίτησή της γι* 
άγνότητα. Αύτό τό τελευταίο Ιδιαίτερα άπαιτεϊ έντονη άνάλυση, 
πού άποκαλύπτει μιά Ισχυρή ταύτιση μέ τή μονογαμική μητέρα, 
τή μητέρα πού άπαιτεϊ άγνότητα. Τέτοιοι φόβοι μποροΰν άκόμη 
ν* άναχθοΰν σέ αίσθήματα κατωτερότητας σχετικά μέ τή 
θηλυκότητα τοΰ άναλυόμενου προσώπου, πού πηγάζει άπ' τόν 
παιδικό φθόνο τοΰ πέους, πού δέν έχει ύποστεϊ έπαρκή έπεξερ-
γασία. 'Υπάρχει έπιπρόσθετα κι Ινας λογικός, τελείως δικαιο-
λογημένος φόβος τών σεξουαλικών δυσκολιών, πού άντιμετωπί-
ζει κανείς σέ μιά κοινωνία, πού Ιχει κακοποιήσει τή σεξουαλι-
κότητα σέ άφάνταστο βαθμό. Οί άντρες συχνά συναντοΰν τή 
δυσκολία δτι, έχοντας διαμορφώσει μιά ένότητα άνάμεσα στό 
συναίσθημα καί τόν ένθουσιασμό, γίνονται άνίκανοι γιά συνου-
σία μέ πόρνες ή κάτω άπό συνθήκες πού περιλαμβάνουν 
πληρωμή. "Αν δέν παντρευτούν άμέσως, δέ θά βροΰν εύκολα 
Ιναν σύντροφο πού νά Ικανοποιεί καί τό συναίσθημα καί τόν 
αίσθησιασμό. 

Αύτές καί κάμποσες άκόμη καταστάσεις κάνουν δύσκολη τήν 
άποκοπή τοΰ άσθενή άπ' τόν άναλυτή. Κάποιος άσθενής θά 
Ικανοποιεί συχνά τόν αίσθησιασμό του μ* Ινα άντικείμενο, πού 
δέν τό άγαπά καί δέν μπορεί νά τ* άγαπήσει, γιατί τά αίσθήματά 
του είναι δεμένα μέ τόν άναλυτή. "Αν κι αύτός ό δεσμός 
περιπλέκει τήν άνεύρεση τοΰ κατάλληλου άντικειμένου άπό τόν 
άσθενή κατά τή διάρκεια τής άνάλυσης, τά καλύτερα άποτελέ-
σματα πετυχαίνονται δταν ό άσθενής, άντρας ή γυναίκα, 
βρίσκει Ιναν ταιριαστό σύντροφο πρίν τήν περάτωση τής 
άνάλυσης. Αύτό έχει τό μεγάλο πλεονέκτημα δτι ή συμπεριφο-
ρά στά πλαίσια τής νέας σχέσης μπορεί νά έλεγχθεΐ άναλυτικά 
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καί τά τυχόν νευρωσικά ύπολείμματα νά έξαλειφθοΰν εύκολα. 
"Αν ή άνεύρεση ένός συντρόφου κατά τή διάρκεια τής 

άνάλυσης δέ γίνει πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή, πρίν τήν έπεξεργα-
σία τής θετικής μεταβίβασης κι άν ό άναλυτής προσέχει νά μήν 
έπηρεάσει μ' όποιοδήποτε τρόπο τόν άσθενή (νά μήν τόν ή τήν 
παρακινεί νά διαλέξει έναν σύντροφο), δέν μπορεί νά ύπάρχει 
άμφιβολία γιά τά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας περάτωσης τής 
θεραπείας. Ύπάρχουν βέβαια δυσκολίες κοινωνικής φύσης. 
'Αλλά ή συζήτησή τους θά μάς όδηγούσε πολύ πιό πέρα άπ* τά 
δρια αύτού τοΰ βιβλίου — άλλωστε, έχουν ήδη μελετηθεί σέ 
έργα, πού άναφέρονται είδικά σ' αύτό τό πρόβλημα4.» 

5. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΠΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

Είναι εύκολο νά καταλάβουμε δτι ή Ιδιοσυγκρασία τοΰ κάθε 
άναλυτή άποτελεΐ άποφασιστικό παράγοντα κατά τή θεραπεία 
τής καθεμιάς περίπτωσης. "Οπως ξέρουμε, δ άναλυτής έχει τό 
καθήκον νά χρησιμοποιεί τό δικό του άσυνείδητο σάν ένα είδος 
δέκτη γιά νά «συντονίζεται» μέ τό άσυνείδητο τοΰ άναλυόμε-
νου, καί νά άσχολεΐται μέ κάθε άσθενή σύμφωνα μέ τήν 
Ιδιοσυγκρασία τοΰ άσθενή. Ή συνηθισμένη άναλυτική γνώση 
καί Ικανότητα τοΰ άναλυτή έχουν σημασία έδώ μόνο στό μέτρο 
πού ή δεκτικότητά του στό πρωτόγνωρο άσυνείδητο καί ή 
ίκανότητά του νά προσαρμόζεται σέ κάθε άναλυτική κατάσταση 
τοΰ δίνουν τή δυνατότητα ν" αύξάνει αύτή τή γνώση καί 
Ικανότητα. 

Καί πρώτα-πρώτα, πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε κάτι, πού θά 
μποροΰσε εύκολα νά παρεξηγηθεί. Ό Φρόυντ συνιστούσε στόν 
άναλυτή νά υίοθετεΐ μιά στάση άμερόληπτη, ν' άφήνεται νά 
αίφνιδιάζεται σέ κάθε νέα καμπή τής άνάλυσης. Αύτή ή 
σύσταση φαίνεται ν* άντιφάσκει μέ τήν έπιμονή μας στή 
συστηματική άνάλυση τών άντιστάσεων καί τήν άπαράβατη 

4. Βλέπε: Ράιχ, Ή Σεξουαλική 'Επανάσταση καί Ό Σεξουαλικός άγώνας τών 
νέων. 
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έξαγωγή τής είδικής τεχνικής άπό τή δομή κάθε ξεχωριστής 
περίπτωσης. Θά μπορούσε νά τεθεί τό έρώτημα: πώς μπορεί 
κανείς νά κρατά μιά στάση παθητική, δεκτική, άμερόληπτη καί 
ταυτόχρονα νά ένεργεΐ μέ τρόπο λογικό, καθοδηγητικό καί 
συστηματικό; Μερικοί συνάδελφοι προσπαθούν λαθεμένα νά 
λύσουν τά νέα προβλήματα τής χαρακτη ρανάλυσης στοχαζόμε-
νοι πάνω στή δομή τής περίπτωσης. 

Τό σωστό είναι δτι ή υίοθέτηση μιάς άμερόληπτης στάσης 
καί ή συνεπής άνάλυση τής άντίστασης δέν άντιφάσκουν 
μεταξύ τους. "Αν Ενας άναλυτής Εχει άναπτύξει τήν Ικανότητα 
πού συνιστούσε δ Φρόυντ, ό χειρισμός τών άντιστάσεων καί 
τής μεταβίβασης θά πηγάζει αύτόματα σάν άντίδραση στίς 
διεργασίες πού γίνονται μέσα στόν άσθενή. Δέν ύπάρχει καμιά 
άνάγκη γιά άτελείωτες φιλοσοφίες σχετικά μέ τή δομή μιάς 
συγκεκριμένης περίπτωσης. "Οταν προσφέρεται ταυτόχρονα 
ύλικό μέ άνισόμετρη δυναμική άξία άπό διάφορα στρώματα τοϋ 
άσυνείδητου, δ άναλυτής αύθόρμητα θά διαλέξει ένα στοιχείο 
κι δχι ένα άλλο. Χωρίς πολλή σκέψη θ' άναλύσει τήν άμυνα 
τοΰ έγώ πρίν άπ' τό άπωθημένο περιεχόμενο, κλπ. Όταν ό 
άναλυτής άρχίζει νά σπάει τό κεφάλι του σχετικά μέ τή δομή 
καί τίς τεχνικές άπαιτήσεις κάποιας περίπτωσης, τότε όυμβαί-
νει κάτι άπό τά δύο: είτε άντιμετωπίζει Εναν τελείως νέο καί 
άσυνήθιστο τύπο, είτε τό άσυνείδητό του είναι κατά κάποιο 
τρόπο κλειστό στό ύλικό πού τοΰ προσφέρει ό άσθενής. Ό 
Φρόυντ είχε δίκιο δταν Ελεγε δτι δ άναλυτής πρέπει νά 'ναι 
άνοιχτός στούς αίφνιδιασμούς. Πάνω άπ' δλα, δμως, πρέπει νά 
'χει τήν Ικανότητα νά έντάσσει αύτό πού είναι αίφνιδιαστικά 
νέο στό δλο πλαίσιο τής άναλυτικής διαδικασίας. "Αν, άπ* τήν 
άρχή-άρχή, ή άνάλυση προχωρά σύμφωνα μέ τή δομή τής 
περίπτωσης καί στή βάση τών μεταβιβασιακών άντιστάσεων άν 
έχει άποφευχθεΐ τό σφάλμα νά μπερδευτεί ή περίπτωση καί ή 
κατάσταση μέ έρμηνείες πού είναι πολύ βαθιές καί πολύ 
πρόωρες, τότε ή ένσωμάτωση τοΰ νέου ύλικοΰ γίνεται σχεδόν 
αύτόματα. Ό σπουδαιότερος λόγος γι* αύτό είναι δτι τά 
στοιχεία τοΰ άσυνείδητου δέν άναδύονται μέ αύθαίρετο τρόπο. 
Ή έμφάνισή τους καθορίζεται άπό τήν πορεία τής Ιδιας τής 
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άνάλυσης καί προϋποθέτει δτι τό άναλυτικό ύλικό καί οί 
άντιστάσεις, άκατάστατες καί μπερδεμένες στήν άρχή, έχουν 
μπεί σέ κάποια καθορισμένη τάξη. Καί πάλι, δμως, αύτό είναι 
καθαρά θέμα συστηματικής άνάλυσης τής άντίστασης. 

Άπό τήν τεχνική συζήτηση περιπτώσεων (πού μπορεί νά 
γίνει μόνο διανοητικά) εύκολα μπορεί ν' άποκομίσουμε τή 
λαθεμένη έντύπωση δτι ή χαρακτηραναλυτική δουλειά είναι 
άποτέλεσμα μιας διανοητικής έξέτασης τής περίπτωσης στή 
διάρκεια τής θεραπείας. Όμως, αύτή ή «διανοητικοποίηση» δέν 
πρέπει νά καταλογίζεται στήν Ίδια τήν άναλυτική δουλειά, πού 
ή έπιτυχία της έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τή διαισθητική 
κατανόηση καί δράση. Άπ ' τή στιγμή πού ό πρωτόπειρος έχει 
ξεπεράσει τήν τυπική τάση «νά πουλήσει γρήγορα» τήν άναλυ-
τική του γνώση τής περίπτωσης, άπ* τή στιγμή πού έχει μάθει 
νά υίοθετεΐ μιά στάση εύλύγιστη, έχει πιά διαμορφώσει τήν 
κύρια βάση τής άναλυτικής Ικανότητας. 

Όπως είναι φανερό, ή Ικανότητα τοΰ άναλυτή νά υίοθετεΐ μιά 
εύλύγιστη στάση κατά τήν έργασία του, νά συλλαμβάνει 
διαισθητικά τήν περίπτωση χωρίς νά κολλάει στή διανοητικά 
άποχτημένη γνώση, έξαρτάται άπό τίς συνθήκες πού άντιστοι-
χοΰν στό χαρακτήρα του, μέ τόν ίδιο τρόπο, πού καί ή 
παρόμοια Ικανότητα τοΰ άναλυόμενου ν* άφήνει τόν έαυτό του 
έλεύθερο καθορίζεται άπ' τό βαθμό άποδυνάμωσης τής χαρα-
κτηροθωράκισής του. 

Χωρίς νά ύπεισέλθουμε σ' όλόκληρο τό πλέγμα τών προβλη-
μάτων, θά δώσουμε μιά είκόνα τοΰ προβλήματος τής άντιμετα-
βίβασης μέ λίγα τυπικά παραδείγματα. Συνήθως είναι δυνατό, 
άπ' τόν τρόπο πού προχωρά ή άνάλυση, νά συμπεράνουμε άν 
καί σέ ποιόν τομέα ή στάση τοΰ άναλυτή είναι έλαττωματική, 
δηλαδή, διαταραγμένη άπό τά δικά του ψυχολογικά προβλήμα-
τα. Τό γεγονός δτι μερικές περιπτώσεις δέν παρουσιάζουν ποτέ 
μιά συναισθηματική άρνητική μεταβίβαση πρέπει ν' άποδοθεϊ 
δχι τόσο στίς άναστολές τοΰ άσθενή, δσο στόν άναλυτή. Ό 
άναλυτής, πού δέν έχει έπιλύσει τήν άπώθηση τών δικών του 
έπιθετικών τάσεων, δέ θά 'ναι σέ θέση νά έκπληρώσει Ικανοποι-
ητικά τό έργο του στούς άσθενεΐς του καί μπορεί μάλιστα καί ν' 
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άναπτύξει μιά συναισθηματική άπροθυμία γιά τή διαμόρφωση 
μιας Επακριβούς διανοητικής Εκτίμησης τής σημασίας τής 
άνάλυσης τής άρνητικής μεταβίβασης. Ή άπωθημένη έπιθετι-
κότητά του θά κάνει τόν άναλυτή νά Εκλαμβάνει σάν πρόκληση 
τήν Επιθετικότητα τοϋ άσθενή, ή όποία πρέπει ν* άφυπνισθεΐ. 
Καί είτε θά παραβλέπει τίς άρνητικές παρορμήσεις τοϋ άσθενή, 
είτε θά έμποδίζει μέ κάποιο τρόπο τήν έκδήλωσή τους. Μπορεί 
μάλιστα άκόμη καί νά ένισχύσει τήν άπώθηση τής έπιθετικότη-
τας δείχνοντας ύπερβολική φιλία στόν άσθενή. Οί άσθενεϊς 
γρήγορα αίσθάνονται τίς τέτοιες στάσεις τοΰ άναλυτή καί τίς 
έκμεταλλεύονται πολύπλευρα γιά ν' άποκρούσουν τίς ένορμή-
σεις τους. "Ενα συναισθηματικό μπλοκάρισμα ή μιά ύπερβολι-
κά άνήσυχη στάση άπ* τή μεριά τοΰ άναλυτή είναι τό πιό 
εύγλωττο σημάδι δτι άποκρούει τή δικιά του Επιθετικότητα. 

Τό άντίβαρο σ' αύτό είναι ή χαρακτηρολογική άνικανότητα 
τοΰ άναλυτή ν' άντιμετωπίσει τίς σεξουαλικές έκδηλώσεις τοΰ 
άσθενή, δηλαδή, τή θετική μεταβίβασή του (της), χωρίς δικιά 
του συγκινησιακή Εμπλοκή. Κατά τίς Ελεγχόμενες άναλύσεις 
βλΕπουμε δτι ό φόβος τοΰ ίδιου τοΰ άναλυτή γιά τίς αίσθησια-
κΕς καί σεξουαλικές έκδηλώσεις τοϋ άσθενή συχνά έμποδίζει 
σοβαρά τή θεραπεία καί μπορεί εύκολα νά προκαταλαμβάνει 
τήν έγκαθίδρυση τής γενετήσιας προτεραιότητας στόν άσθενή. 
Σέ κανονικές άναλυτικές συνθήκες, οί γενετήσιες άπαιτήσεις 
τοΰ άσθενή γι' άγάπη γίνονται έκδηλες στή μεταβίβαση. "Αν δ 
ίδιος ό άναλυτής Εχει προβλήματα σχετικά μΕ τά σεξουαλικά 
θέματα ή δέν Εχει τουλάχιστον μιά σεξουαλικά καταφατική 
διανοητική στάση, τό Εργο του σάν άναλυτή σίγουρα θά 
ύποφέρει. Περιττό νά πούμε δτι Ενας άναλυτής, πού δέν έχει 
σεξουαλική έμπειρία, είναι πάρα πολύ πιθανό νά μή μπορεί νά 
καταλάβει τίς πραγματικές δυσκολίες στή σεξουαλική ζωή τοΰ 
άσθενή. Γι' αύτό δ ύποψήφιος ψυχαναλυτής, κατά τήν περίοδο 
τής έκπαίδευσής του, πρέπει νά πετύχει μέ τή διδακτική του 
άνάλυση τουλάχιστον τούς ίδιους στόχους, πού ζητιούνται άπ' 
τόν άσθενή: τήν έγκαθίδρυση γενετήσιας προτεραιότητας καί 
τήν έπίτευξη μιάς Ικανοποιητικής σεξουαλικής ζωής. 'Εκτός κι 
άν άπωθεΐ τίς δικές του παρορμήσεις, ό σεξουαλικά διαταραγμέ-
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νος ή άνικανοποίητος άναλυτής όχι μόνο θά δυσκολεύεται 
έντονα γιά νά έλέγξει τή δικιά του θετική άντιμεταβίβαση — 
άλλά καί θά βρίσκει δλο καί δυσχερέστερη τήν άντιμετώπιση 
τής πρόκλησης τών δικών του σεξουαλικών άπαιτήσεων άπό τίς 
σεξουαλικές έκδηλώσεις τοΰ άσθενή. Καί σίγουρα θά μπλεχτεί 
σέ κάποια νευρωσική άμηχανία. Ή πρακτική μάς έπιβάλλει τίς 
αυστηρότερες άπαιτήσεις άπ* τόν έαυτό μας άπ' αύτή τήν 
άποψη καί θά 'μαστέ τρελοί άν τίς άποσιωπούσαμε ή τίς 
συγκαλύπταμε. Μικρή είναι ή διαφορά δταν ό άναλυτής συνει-
δητά παραδέχεται ή άρνείται τό δτι πρέπει νά παλέψει μέ 
τέτοιες δυσκολίες — γιατί δ μέσος άσθενής θά αίσθανθεί τήν 
άσυνείδητη σεξουαλική άρνηση κι άπόρριψη τοΰ άναλυτή καί 
κατά συνέπεια θά είναι άνίκανος ν* άπαλλαγεί άπ' τίς δικές του 
σεξουαλικές άναστολές. Καί κάτι περισσότερο μάλιστα. Ό 
άναλυτής έχει βέβαια τό δικαίωμα νά ζει τή ζωή του δπως θέλει. 
"Όμως, παραμένει τό γεγονός δτι, άν άσυνείδητο. είναι προσκολ-
λημένος σ' αύστηρές ήθικές άρχές, πού ό άσθενής πάντοτε τίς 
άντιλαμβάνεται, άν χωρίς νά τό ξέρει έχει άπωθήσει πολυγαμικές 
τάσεις ή όρισμένα είδη έρωτικών παιχνιδιών, τότε λίγοι είναι οί 
άσθενείς πού θά μπορέσει νά τούς θεραπεύσει καί θά τείνει νά 
θεωρεί όρισμένους φυσικούς τρόπους συμπεριφοράς σάν «παιδι-
κούς». 

Οί άναλυτές, πού βιώνουν τίς μεταβιβάσεις τών άσθενών τους 
μέ τρόπο ούσιαστικά ναρκισσιστικό, τείνουν νά έρμηνεύουν τίς 
τωρινές έκδηλώσεις άγάπης σά σημάδια προσωπικής έρωτικής 
σχέσης. Γιά τόν Ιδιο λόγο, συχνά συμβαίνει οί έπικρίσεις κι ή 
δυσπιστία τοΰ άσθενή νά ύποβάλλονται σ" άνεπαρκή άνάλυση 
κι έπεξεργασία. 

Οί άναλυτές, πού δέν έλέγχουν έπαρκώς τό δικό τους σαδι-
σμό, εύκολα πέφτουν στή λεγόμενη «άναλυτική σιγή», παρά τό 
δτι δέν ύπάρχουν Ικανοποιητικοί λόγοι γι' αύτήν. Θεωροΰν τόν 
Ιδιο τόν άσθενή κι δχι τόσο τή νεύρωση τοΰ άσθενή, σάν έχθρό 
πού «δέ θέλει νά γίνει καλά». 'Απειλές διακοπής τής άνάλυσης 
καί άχρηστα τελεσίγραφα καί προθεσμίες δέν είναι τόσο 
άποτέλεσμα τεχνικής άνεπάρκειας, δσο έλλειψη ύπομονής. Κι 
αύτή ή έλλειψη καταδικάζει τήν τεχνική νά μήν άξιοποιεΐ τίς 
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δυαντότητές της. 
Τέλος, είναι λάθος νά έρμηνεύουμε τόν γενικό άναλυτικό 

κανόνα (ό άναλυτής πρέπει νά 'ναι ένα «άσπρο κομμάτι χαρτί», 
δπου ό άσθενής έγγράφει τίς μεταβιβάσεις του) σάν νά σήμαινε 
δτι πρέπει κανείς νά υίοθετεΐ παντοΟ καί πάντοτε μιά στάση 
μούμιας. Σέ τέτοιες συνθήκες, πολλοί άσθενείς θά δυσκολευ-
τούν «νά βγούν άπ' τό καβούκι τους» — γεγονός πού έπιβάλλει 
άργότερα τεχνητά, μή-άναλυτικά μέτρα. Είναι σαφές δτι δ 
χειρισμός ένός έπιθετικού άσθενή πρέπει νά 'ναι διαφορετικός 
άπ' τόν χειρισμό ένός μαζοχιστικού άσθενή, δτι ό άναλυτής 
άλλάζει στάση άπέναντι στόν ίδιο τόν άσθενή άνάλογα μέ τήν 
κατάσταση. Μέ λίγα λόγια, δέν ένεργεϊ νευρωσικά, άκόμη κι άν 
είναι άναγκασμένος νά κουβαλάει ένα στοιχείο νεύρωσης μέσα 
του. 

"Αν κι ό άναλυτής δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά έξαλείψει τήν 
Ιδιαίτερη Ιδιοσυγκρασία του καί πρέπει νά τό 'χει αύτό στό νού 
του δταν πρόκειται ν' άποφασίσει μέ τί άσθενεΐς ταιριάζει 
καλύτερα ν* άσχοληθεΐ, πρέπει παρόλα αύτά ν* άπαιτούμε άπ' 
αύτόν νά έλέγχει καί νά συγκρατεί τήν άτομικότητά του. 
Πρέπει έπίσης νά περιμένουμε δτι μιά ποσότητα χαρακτηρολο-
γικής εύλυγισίας θ' άποχτηθεΐ στή διάρκεια τής διδακτικής του 
άνάλυσης. · 

Μέ λίγα λόγια, οί άπαιτήσεις πού έχουμε άπ' τόν άναλυτή 
είναι τόσο μεγάλες, δσο κι οί δυσκολίες πού περιμένουμε δτι θ' 
άντιμετωπίσει άργότερα. Πάνω άπ' δλα, ό άναλυτής πρέπει νά 
έχει στό νού του δτι, έπειδή ή έπαγγελματική δραστηριότητα 
έρχεται σ' δξεία άντίθεση μέ τήν πλειοψηφία τής συμβατικής 
κοινωνίας, θά τόν καταδιώξουν, θά τόν περιγελάσουν καί θά τόν 
συκοφαντήσουν δσο δέ δέχεται νά κάνει παραχωρήσεις, σέ 
βάρος τών θεωρητικών καί πρακτικών του πεποιθήσεων, σέ μιά 
κοινωνική τάξη πραγμάτων, πού είναι άμεσα κι άσυμφιλίωτα 
άντίθετη στίς άπαιτήσεις τής θεραπείας τής νεύρωσης. 

ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
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