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Imagerie, fantezie, fantasmatizare

Imagery, phantasm, phantasmatization

Alexandru I. Trifan

Rezumat  
În contrast cu multe păreri că fantasma este un accident psihopatologic la copil, unii psihiatri consideră că fantasmatizarea este o activitate benefică a minții.
În prezentul raport se aduc evidențe ale acestui punct de vedere. Argumentele provin din lucrări neuro-psihiatrice, din date introspective, din eseuri și 
ficțiuni literare și din propria experiență profesională a autorului.
Se conchide că fantasmatizarea este modul în care copilul își construiește personalitatea și își află identitatea sa psihologică. Fantasma la copil are 
semnificația unui proiect al lumii care este sau nu confirmat de realitate și un mecanism de obținere a rezilienței în adolescență.
Cuvinte cheie: fantezie în copilărie, personalitate, identitate psihologică, reziliență

Abstract 
In contrast with many assumptions that phantasma is a psychopatological event in childhood, some psychiatrists are considering phantasmatisation as a 
benefic activity of the mind.
In the present paper some evidence of this point of view is brought about. The arguments are provided by neuropsychiatrical works, by introspective 
findings, are found in essays and litterary fictions and in the proper profesional experience of the autor.
It is concluded that phantasmatisation is the way by wich the child bilds up his personality, and finds his psychological identity.
Phantasma in childhood has the signifiance of a kind of project of the world, wich is, or not, confirmed by reality and of a device for resilience in 
adolescence.
Key-words: Phantasy in childhood, personality, phychological identity, resilience.
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Imageria mentală este înțeleasă ca un flux de dez-
voltări reprezentative vizuale.

Fantezia conține o suită de combinații ideo-afec-
tive insolite.

Fantasmatizarea este amorsată de evocări engra-
matice mnestice în care elementele senzoriale sunt 
intim intricate în emoții însoțitoare.

În articolul său „Scriitori creativi și visul diurn“, 
Freud afirmă că o persoană fericită nu are fantezie ci 
numai una nesatisfăcută, forțele motivante ale fante-
ziei ar fi dorințele nesatisfăcute și fiecare este o înde-
plinire a unei dorințe, o corecție a realității nesatisfă-
cătoare.

Această părere a făcut ca fantasmatizarea să 
fie considerată ca un mod de a întoarce spatele 
realității, cu aceeași semnificație ca halucinația, și 

nu o modificare a realității într-o dorită direcție. În 
continuare, în cazul copilului, dominat de principiul 
plăcerii, nesatisfacerea nevoilor instinctive pentru 
mâncare, căldură sau confort, conduce la un mod 
de reacție care halucinează satisfacerea lor. În alt 
articol, ce a influențat de asemenea foarte mult 
interpretările psihiatrice, „Formularea celor două 
principii ale funcționării mentale“ Freud postulează 
înlocuirea treptată a forței principiului plăcerii cu 
aceea a principiului realității pe măsură ce copilul 
se maturizează, teorie ce ar explica raționalismul 
adultului.

Anthony Storr crede, spre deosebire de Freud, că 
lumea imaginativă internă este o aptitudine biologi-
că dacă omului și că fantezia poate construi o punte 
între această lume și cea externă. Pentru a demonstra 
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aceasta se folosește de teoria obiectelor tranziționale 
ale lui D. W. Winnicot care numește așa atașamentul 
copilului mic față de obiecte familiare sau jucării care 
îi dau senzația de confort și securitate la adormire. 
Semnificația lor ar fi, după autor, relația materială în-
tre lumea externă și cea fantasmatică.

Anthony Storr nu consideră patologică utilizarea 
obiectelor tranziționale la copil, ci sugerează faptul că 
funcția pozitivă a imaginației începe foarte devreme 
în viață. Obiectele tranzacționale exprimă o anumită 
stabilitate psihică a copilului ce le folosește, tot așa 
cum solitudinea fantasmatică este dovada unui eu în 
formare, dar stabil, deosebindu-se principial de starea 
psihică a copilului retras.

O altă personalitate care susține rolul constructiv 
al fantasmatizării este Jean de Ajuriaguerra, care în al 
său Manual de Psihiatrie al copilului dezvoltă pe larg 
această teză.

Joc cu realitatea în care acesteia i se testează gradul 
de posibil,construcție de cuburi de material arhetipal, 
servind la edificarea unei configurații de raționamente 
„primordiale“, fantasmatizarea este o semiconștiență 
în care copiii se scufundă, cu voluptate pentru a domi-
na spațiul și timpul în combinații onirice cu concretul.

O descriere substanțială a stării speciale a 
conștiinței în timpul fantasmatizării o face Jacques de 
Lacretelle în „Viața neliniștită a lui Jean Hermelin“.

Pentru adult, visul sau feeria este o evaziune în 
afara realității, copilul însă nu evadează în poveste 
ci trăiește într-însa. Realitatea sa nu este aceeași cu 
a adultului ci o sumă de posibilități, de posibilități 
imense, de cuceriri de neconceput.

Cum se formează, la maturitate, realitatea despre 
care vorbim? Un copil își închipuie că poate să zboare, 
să sară de pe trepte de mai multe ori, dar nu acceptă 
afirmația că omul poate zbura. Realitatea este, într-un 
fel de a spune, un sentiment al infirmității noastre, 
un bilanț al eșecurilor noastre. Istoria fetiței care plic-
tisindu-se singură inventează o poveste în care lupii 
imaginari o sperie, este dovada că rezultatul cel mai 
important al fantasmatizării infantile este realizarea 
fuziunii cu imaginile, ele devenind astfel, în amintire, 
inseparabile; evocarea imaginilor naște sentimentele 
care le-au însoțit.

Deosebirea dintre vis și fantasmatizare este proba-
bil generată de materialul mnestic, cu care aceste două 
stări operează.

Dacă visul utilizează imagini neprelucrate mnestic, 

reprezentând tocmai procesul de prelucrare al acesto-
ra, în fantasmatizare imaginile sunt într-o conexiune 
mai apropiată de experiență.

Spre deosebire, în halucinații structura trăirii nu 
implică decât o redusă participare a elementelor de 
memorie și acestea într-o stare de dezintegrare.

Fantasmatizarea copilului pare a fi mai puțin în 
legătură cu destructurarea conștiinței din concepția 
lui Henri Ey cât cu teoria dezintegrării pozitive a lui 
K. Dabrovski.

Relația fantasmatizării copilului cu delirul de 
imaginație al lui Dupré sau Logre sau cu pseudologia 
fantasmatică a unor autori germani, este controversa-
tă. Acestea se diferențiază de mitomanie care este o 
tendință constituțională de a altera adevărul, a minți 
sau a simula. Când această tendință realizează relații 
fictive cărora subiectul le atribuie încredere și face să i 
se conformeze o anumită activitate, mitomania devine 
delirantă și se identifică atunci, după Dupré cu delirul 
imaginativ. Degradând activitatea de fantasmatizare 
a copilului, se ajunge la așa numită mitomanie fizi-
ologică a copilului. De fapt atributul de fiziologie nu 
i se potrivește deoarece fenomenul apare totdeauna 
sub presiunea mai mult sau mai puțin accentuată a 
realității – nu în sensul avantajului ci în sensul inac-
ceptării.

Ilustrativ este cazul unui copil care la 10 ani asis-
tase la descoperirea tatălui său sinucis prin spânzu-
rare. El refuză să accepte conștient această realitate 
și întrebat despre personajul paternal oferă o poveste 
fantastică, totdeauna aceeași, în care tatăl său este me-
tamorfozat într-un căpitan de vas care nu este prezent 
pentru că rătăcește pe o corabie într-o țară imaginară.

Fantasma copilului nu are conținutul fantezi-
ei adultului postulat de psihanaliza clasică și anu-
me trăirea imaginară, ferită de cenzura supraeului a 
unor dorințe sexuale ci ea trebuie privită ca un act de 
cunoaștere, o apropiere de necunoscut, o aprofundare 
și nu o înlocuire a realității. În acest fel fantasmati-
cul se deosebește și de fantastic care după Todorov 
izvorăște din nehotărârea de a explica rațional sau su-
pranatural un fapt nefiresc.

Omul are de rezolvat o temă de cea mai mare 
importanță, aceea de a descoperi, d e a accepta,d e a 
perfecționa și de a realiza natura sa proprie; el trebuie 
să deceleze un sens vieții, apoi s stabilească un proiect 
de concretizat, devenit astfel propriul sine însuși, pen-
tru a se angaja cu toată ființa sa în existență, așa cum 
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se prezintă ea.
Experiența prin care se face aceasta este fantas-

matizarea, care unește euforia grandorii ființei de a 
ști să-și sfideze propria devenire cu suferința de a fi 
împiedicat într-o anumită măsură în parcursul său de 
către încastrarea în fixat. Dar fantasmatizarea mai re-
alizează și contopirea altor tendințe contrarii anume 
dintre progres și regres în psiho-dinamică. Pe acest 
teren privilegiat se pot întâlni aspirațiile de înaintare 
programate biologic cu nevoia de întoarcere, în clipa 
impactului eului cu situații frustrante.

Se mai poate sublinia încă o deosebire între reve-
ria adultului și fantasmatizarea copilului; prima este 
o experiență solitară, a doua poate fi foarte bine una 
împărtășită cum se întâmplă la „Copiii teribili“ ai lui 
Jean Cocteau.

Există deosebiri între fantasmatizarea obiectuală a 
copilului mic și cea „liberă“ a școlarului?

În locul cu obiecte și poate și în cel cu ceilalți sce-
nariul trăit fantastic are valoarea unui test al realității 
de felul: „se poate sau nu se poate așa“, având legătură 
mai mult cu trecerea de la act la gândire. Sunt încerca-
te spațiul și abilitățile, mai mult sunt căutate soluțiile 
unor conflicte. Eficiența ulterioară depinde în mare 
măsură de acest tip de manipulare.

Fantasmatizarea copilului mare însă de multe ori, 
neluată în seamă sau reprimată ca ridicolă, inutilă ori 
morbidă, stă la temelia construcției imaginarului. Ar 
fi un singur pas, trecând prin delirul imaginativ Du-
pré sau confabulația Kahlbaum, de aici până la delir, 
așa cum demonstrează existența unor cazuri în care 
delirul paranoic al adultului face loc, în perioadele 
de remisiune unei fantasmatizări comunitabile de tip 
confabulator. 

Importanța concepției Ajuriaguerra despre fan-
tasmatizarea copilului este continuă în postularea 
funcției sale structurative asupra viitoarei personalități 
și anume stabilirea unui „spațiu vital“ propriu eului.

În contrast, excesul imaginativ de tip Dupré și Lo-
gre nu are această funcție lipsind atributul de trăire 
pe care-l are fenomenul discutat. Aici este locul să se 
delimiteze pentru copil diferența dintre experiență și 
trăire, ultima putând fi privită ca o experiență ce cu-
prinde o configurație în eu interesată în confirmarea 
existenței sale adică a potrivirii sau congruenței sale 
cu realitatea.

Deci fantasma copilului ar fi o experiență adecvată 
formelor progresive de edificare a persoanei și ar co-

respunde nivelului dinamic momentan de integrare a 
persoanei, prin aceasta lăsând și o urmă, o amprentă 
stabilă.

Este surprinzător gradul de fuziune ce se petre-
ce în conștiința copilului între viața interioară față de 
cea exterioară. Copilul vede, simte, gustă, atinge, toate 
lucrurile la care se gândește într-un proces masiv de 
introspecție.

Iluzia la copil este atât de robustă încât rezistă 
contrazicerii unei realități contrariante. Într-un desen 
rudimentar pe care-l explică, un elev recunoaște, acolo 
unde noi nu vedem nimic, toate elementele unei în-
chipuiri. Dacă este adevărat că schimbările sufletului 
copilului repetă evoluția psihică a omenirii, aceasta se 
întâmplă în activitatea fantasmatică. Mii de oameni 
de care nu se știe nimic au adus pentru ins, cum spune 
Montaigne „câte o piesă din substanța lor“ la faptul 
de a fi în lume.

Capacitatea de fantasmatizare este un semn al 
încrederii copilului în realitatea umană, pentru că, în 
evaluarea personalităților așa zise disociale, Stublefi-
eld notează dificultatea pe care acești copii o au de a 
împărtăși vise, reverii, amintiri precoce și istorii vesele.

De asemenea, acești copii nu-și pot stabili limitele 
aptitudinilor lor egoiste datorită faptului că părinții 
nu i-au încurajat, conștient sau neconștient, să fantas-
matizeze. Energia neîntrebuințată la fantasmatizare 
își găsește ieșirea în accesele de violență.

Rolul de meșteșug pentru ajustarea modelelor di-
namice formative ale personalității este lămurit în pe-
rioada apariției narcisismului, adică a aroganței, răz-
vrătirii, opoziției față de reguli și nonconformismului. 
Izolarea narcisistică însă, amenință ținerea legăturii cu 
obiectele și această izolare are o tonalitate de teamă și 
însingurare. Îndepărtarea de obiecte este compensată 
de o viață fantasmatică bogată și acțiunile de încerca-
re în imaginație care măresc blândețea experiențelor 
senzuale cu lumea externă. De asemenea jurnalele 
zilnice țin fantezia cel puțin parțial legată de obiecte. 
Catexis-ul fantasmatic previne represiunile, permite 
detașarea de obiectele afective ale etapelor anterioare 
și realizează un joc cu mici cantități de libido.

Acest exercițiu întărește eul, reprezentând pentru 
abilitatea acestuia ceea ce pentru logică și simbolică îl 
constituie exercițiul matematice.

În ce fel fantasmatizarea este indispensabilă for-
mării personalității, constituind unelement de prim 
ordin în edificarea acestuia? În cursul adolescenței 
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se oferă posibilitatea eului de a-și revizui soluțiile 
conflictului Oedip selectate în timpul perioadei de 
latență, revizuire postulată de unii autori (Eissler). În 
continuare această sansă este apropiată prin dizolva-
rea sau lichefacția unor structuri ale eului petrecute în 
fantasmatizare.

Aceasta realizează o „regresiune parțială“, pas 
esențial în următoarea dezvoltare a eului care are ne-
voie de aceasta pentru realizarea stării intermediară 
oricărei restructurări, și anume faza nediferențiată a 
relației obiectuale. Se consideră că această regresiune 
parțială este normală și permite, prin trăirea fantas-
matică, extirparea din eu a unor categorii obiectuale, 
în vederea pregătirii unor relații obiectuale adulte.

Astfel, această trăire fantasmatică anulează în fi-
ecare fază independentă efectul pierderii obiectuale, 
care pentru Margaret Mabler constituie o amenințare 
inerentă legată.

Primele semne de fantezie apar în jurul vârstei 
de 4 ani când are loc o inflorescență a imaginației și 
se abilitează îndemânarea jocului. În primul an după 
această vârstă jocul ocupă mult mai mult loc decât 
fantezia de care aceasta rămâne intim legată.

Mai apoi, fantasmatizarea depășește din ce în ce 
mai mult jocul rămânând în adolescență principalul 
succedaneu psihic al acestuia având ca și acesta prin-
tre altele rolul de descărcare tensională și a intensității 
afective, după stres, putând realiza catharsis-ul men-
tal. Dar mai important decât toate este rolul fan-
tasmatizării în verificarea, prin scenarii dramatice, a 
identității adulte.

Fantasmele născute din complexul Oedip și anume 
din lupta pentru posesia exclusivă a părintelui de sex 
opus și rivalitatea în aceasta cu cel de același sex con-
duc la teama de privare și realizează deplasarea aces-
tei frici asupra obiectelor externe. Aceste ieșiri sunt 
importante în elaborarea bazei conștiinciozității. În 
familiile în care se vehiculează o cantitate de dragoste, 
copilul elaborează un sistem etic și moral e drepturi 
firești liber contractate. Acest sistem contrastează cu 
o conștiinciozitate bazată pe teroare, cu teama de pri-
vare în caz de incontinență care duce la un moralism 
ritualizat și rigid.

Dar conștiinciozitatea autentică a adolescentu-
lui studios, contrariată prin trucarea fair-play-ului 
existențial de către administrația ipocrită a generației 
precedente, induce nonconformismul de diferite gra-
de, de la protest la violență.

Se poate descoperi, împreună cu Ekstein, o comu-
nicare metaforică pe care adulții pot să o aibă cu copi-
ii, fie ea de tip fantastic spațio-temporal, sau de tip re-
ligios și biblic și în sfârșit de felul fanteziei secțiunilor. 
Aceasta are avantajul de a perfora învelișul individual 
pe care inacceptarea îl creează împotriva intruziunii 
unui alt ego în cel infantil, rezistență cu atât mai mare 
cu cât persoana este mai distantă afectiv. Copilul nu 
asimilează de cele mai multe ori fragmentele educa-
tive și morale decât sub această formă. Limbajul poa-
te fi acela de realizare simbolică în „science-fiction“, 
povești, mitologie, poezie. Istoriile sunt creații ad-hoc 
ale adulților, prezentând copiilor scenarii metamor-
fozate din viața acestora cu învățăminte trase din 
derularea întâmplărilor. Toate aceste căi metaforice 
de comunicare ce fac apel la asemănări alegorice au 
meritul că nu creează reacții de prestanță sau de nega-
tivism, păstrează distanța între emițătorul și recepto-
rul de informație, sunt feluri de a soluționa conflicte 
specifice lor, de a arăta obstacolele cruțând copilul de 
ciocnirea cu ele, de a prezenta comandamente morale 
fără a le impune. Cu o expresie fericită se poate spune 
că limbajul metaforic călătorește între comunicare și 
comuniune.

Până în prezent literatura de specialitate, cu 
excepția Manualului de Psihiatrie al lui Ajuriaguer-
ra, n-a făcut deosebirea între fantasmele patologice, 
ca în masturbație de exemplu, și fantasmatizarea, 
proces fiziologic de construcție a personalității. Fan-
tasma privită în acest fel are un atribut patologic ce 
nu-i este propriu. De altfel, fantasmatizarea de care se 
vorbește în masturbație este un mecanism indispen-
sabil depășirii complexului Oedip și manipularea ge-
nitală este întâmplătoare și patologică prin ea însăși.

Fantasma oedipiană nu se însoțește de niciun sen-
timent de culpabilitate dacă nu este întovărășită de 
masturbație deoarece se pare că până la urmă tabu-ul 
nu se referă la reprezentarea mentală ci la actul care 
creează posibilitatea procreării.

Aserțiunile despre fantasmele (fanteziile) însăși 
despre legătura între acestea și diferitele niveluri ale 
inconștientului, dintre conținutul conștient al fantas-
melor și posibilitatea lor reală, indică mai probabil ca-
zuri patologice în care manifestările de teamă și vine 
au rădăcini în epigeneza distorsionată, în perioadele 
premergătoare celei oedipiene.

Desigur fantasmatizarea mai îmbracă o formă 
patologică când devine o exclusivă formă de refugiu. 
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Dar comportarea copilului nu permite dubii în pivința 
diagnosticului pentru că acesta în afară de faptul că 
este prea liniștit, sfios, ascultător, are o excesivă retra-
gere emoțională dovedită prin izolare, o inabilitate să 
formeze relații strânse cu alții.

Pentru ca fantasmele să rămână așa și să nu de-
vină patologice este nevoie de existența, postulată de 
Eissler, a unei funcții a eului numită de acesta „doxa-
leteică“ (din grecescul „doxa“ = iluzoriu gândit, „althe-
ia“ = cunoștință confirmabilă).

Această parte doxaleteică a eului protejează su-
biectul fantasmatizant împotriva efectului psihoti-
zant al experienței arhaice, halucinante, magice și a 
simțămintelor excesiv imaginative și îl ajută să iasă 
din haosul modurilor iraționale de gândire. 

Starea de fantasmatizare va fi ușor deosebită de 
stările crepusculare în care amnezia este regulă și de 
cele autiste, în care concluzia dintre percepție și me-
morie este manifestă.

Să evolueze fantasmatizarea malignă către psihoza 
curabilă a adolescentului? Mai întâi este locul s se arate 
sau entitatea aceasta este numită de autorii americani 
schizofrenie funcțională, pentru că aici și-ar găsi loc 
o mare cantitate de material histeroid. Apelativul de 
bufeu delirant sau episod delirant tranzitoriu al auto-
rilor francezi nu este mai fericit pentru că în formele 
pure delirul nu se decelează sau este abia schițat, ca o 
consecință a confuziei dintre fantasme și realitate.

Deci conținutul psihopatologic al psihozei cura-
bile a adolescentului ar fi o stare onaroidă în sensul 
aceluia al psihozelor confuzo-onirice Regis, stărilor 
crepusculare episodice Kleist, și în special în cel al stă-
rilor oniroide descrise de Mayer-Gross.

Fenomenul central este o interiorizare concentra-
tă a existenței relaționale, o preschimbare a lumii în 
substanță mentală.

În perioada de individuație eul optează pentru un 
personaj, trăind fantasmatic scenarii în care imaginea 
adultului în perspectivă îmbracă diferite forme. Ro-
lurile posibile sunt încercate în fantasmatizare care 
furnizează „ieșiri“ deosebite ale existențelor probabi-
le dar în final se produce alegerea definitivă a unui 
„model“. Însă diferitele „măști“ la care „eroul“ renunță 
nu sunt total aruncate la gunoi, astfel încât, așa cum 

afirmă Pirandello „jucăm un personal pentru anumite 
persoane și altul pentru altele“.

În încheiere câteva cuvinte despre „foamea de 
imagini“ a copilăriei, așa cum este văzută ea de Bru-
no Bettelheim. Trăirea este un privilegiu cu condiția 
să aibă acces la fantasmatizare. Cheile care deschid 
larg ușile încăperii unde sunt adunate imaginile sunt 
reprezentate de povești. Psihicul copilului conține o 
colecție de impresii în cea mai mare parte disparate și 
integrate de o manieră parțială, anumite aspecte co-
rect observate ale realității, dar și un număr mult mai 
important de unități imaginare a căror funcție este 
umplerea golurilor în înțelegerea copilului și anume 
acelea datorate imaturității gândirii sale și a lipsei de 
informație ordonate pe categorii.

Este necesară umplerea acestor goluri deoarece 
pentru elaborarea unui out-put psihic se solicită un 
minimum de informații, atât reale cât și imaginare, 
procentajul ultimelor fiind evident cu atât mai redus 
cu cât copilul este mai mare.

Nu este o explicație de neglijat faptul că unii 
adolescenți mai mult sau mai puțin comportamental 
devianți nu au primit suficientă hrană pentru astâm-
părarea „foamei de imaginar“, la o vârstă când aveau 
absolută nevoie pentru „creșterea sufletului lor“.

Copilul normal începe să elaboreze fantasmele 
sale plecând de la fragmente de realitate mai mult sau 
mai puțin bine observate, dar acestea se pot amesteca 
în mintea sa până la un punct din care nu mai este 
capabil să le pună în ordine. Pentru ca el să revină la 
realitate fără să se simtă slăbit sau învins, ci dimpotri-
vă, întărit prin incursiunile sale în lumea fantasmelor, 
o anumită ordine este indispensabilă. Poveștile orga-
nizate în același fel ca mentalitatea copilului îl ajută 
pe acesta arătându-i cum o mai mare claritate poate 
(și trebuie) să decurgă din aceste fantasme.

Mai poate fi luată în considerare concepția după 
care de activitatea de fantasmatizare poate fi legat 
eșafodajul structurii mecanismului de reziliență la 
adolescent. 

Insul căruia, copil fiind, i s-a suprimat lumea in-
terioară devine excesiv de compliant cu realitatea ex-
ternă, își pierde individualitatea și trăiește o existență 
lipsită de sens.

*
*         *
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Mental imagery is seen as a flow of visual 
representative developments. 

Phantasm contains a suite of unusual ideo-
affective combinations. 

Phantasmatizationvis triggered by mnestic, 
engramming evocations, where the sensory elements 
are intimately entangled into accompanying emotions. 

In his article “Creative Writers and Day-
Dreaming”, Freud says that a happy person has not 
fantasy but only one unfulfilled fantasy, the motivating 
forces of fantasy being the unsatisfied desires and each 
fantasy as is a fulfilment of a diligence, a correction of 
the unsatisfying reality. 

This view has led to considering phantasmatization 
as a way to turn one’s back to reality, having the same 
meaning as hallucination and not as a modification 
of reality into a desired direction. Further, in 
the case of the child, dominated by the pleasure 
principle, the unsatisfied distinctive needs for food, 
warmth or comfort, lead to a reaction hallucinating 
their satisfaction. In another article, which also 
greatly influenced the psychiatric interpretations, 
„Formulations on the Two Principles of Mental 
Functioning”, Freud postulated force the gradual 
replacement of the force of pleasure principle with the 
reality principle as the child matures, a theory that 
would explain the adult’s rationalism. 

Unlike Freud, Anthony Storr believes that the 
internal imaginative world is a biological ability given 
to humans and that phantasm can build a bridge 
between this world and the external one. To prove 
this, we use D.W. Winnicot’s theory of transitional 
objects that explains the infant’s attachment to 
familiar objects or toys by the fact that they give him 
a feeling of comfort and security when going to sleep. 
Their meaning would be, according to the author, the 
material relationship between the external world and 
the phantasmal one. 

Anthony Storr does not consider the use of 
transitional objects in children as pathological, but 
he suggests that the positive role of imagination 
begins very early in life. Transactional objects express 
a certain mental stability of the child who uses them, 
just as phantasmal solitude is the evidence of a 
nascent, but stable, self, fundamentally differing from 
the psychical condition of the reclusive child. 

Another personality who supports the constructive 
role of phantasmatization is Jean de Ajuriaguerra 
who, in his “Manual of Child Psychiatry”, extensively 

develops this thesis. 
A play with reality, in which its possible extent 

is tested, building with blocks made of archetypal 
material, serving to shape a configuration of 
«primordial» arguments, phantasmatization is a 
semi-consciousness into which children are sinking 
voluptuously to dominate space and time in oneiric 
combinations with the concrete. 

Jacques de Lacretelle in “The Troubled Life 
of Jean Hermelin” makes a substantial description 
of the special state of consciousness during 
phantasmatization.

For an adult, the dream or fantasy is an escape 
outside reality, but the child does not escape into the 
story, he is living in it. His reality is not the same with 
that of an adult but an amount of possibilities, of huge 
possibilities, of unthinkable conquests. 

How does the reality we are talking about form 
during adulthood? A child imagines he can fly, jump 
from steps several times, but he does not accept the 
claim that man can fly. The reality is, in a manner of 
speaking, a feeling of our infirmity, and a record of 
our failures. The history of the little girl who, while 
getting bored while alone, invents an imaginary story 
where imaginary wolves scare her is proof that the 
most important result of the child phantasmatization 
is the merger with images, making them inseparable 
in memory; summoning those images gives birth to 
the feelings that they accompanied. 

The difference between dream and 
phantasmatization is probably caused by the mnestic 
material, which these two states operate with. 

If the dream uses mnestically unprocessed images, 
representing, in fact, the process of their elaboration, 
in pantasmatization images are in a closer connection 
to experience. 

By contrast, in hallucinations, the structure of 
living involves only a low participation of memory 
elements and they are in a state of disintegration. 

Child phantasmatization seems to be related less 
to the dissolution of consciousness from Henri Ey’s 
concept than to K. Dabrovski’s theory of positive 
disintegration. 

The relationship of child phantasmatization with 
Dupré’s or Logre’s imagination delirium or with the 
phantasmal pseudology of some German authors, 
is controversial. They differ from mythomania, 
which is a constitutional tendency to alter the truth, 
to lie or to simulate. When this trend achieves   
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fictitious relationships, to which the subject assigns 
confidence and makes them conform to a certain 
activity, mythomania becomes delirious and then 
it identifies itself, according to Dupré, with the 
imaginative delirium. Degrading the child’s activity 
of phantasmatization, we reach the so-called 
physiological mythomania of the child. In fact, the 
attribute of physiology is not appropriate here because 
the phenomenon always occurs under the more or less 
pronounced pressure of reality - not as an advantage 
but in the sense of un-acceptance.

The case of a child who, at the age of 10 years 
witnessed the discovery of his father,who had 
committed suicide by hanging, is illustrative. The 
child refused to accept this reality consciously and, 
when asked about the paternal character, he offered 
a fantastic story, always the same, in which his father 
is metamorphosed into a captain who is not present 
because he is currently on a ship that wanders into an 
imaginary country. 

The child’s phantasm does not have the content 
of the adult’s phantasm, postulated by classical 
psychoanalysis, namely the imaginary living, free 
from the censorship of the superego of sexual desires; 
on the contrary, it should be understood as an act of 
knowledge, a movement toward the discovery of the 
unknown, an enhancement and not a replacement of 
reality. In this way, the phantasmatical differs from 
the fantastic, which, after Todorov, stems from the 
indecision to explain rationally or supernaturally an 
unnatural fact. 

Man has to solve an issue of utmost importance, 
which is to discover, accept, improve and accomplish 
his own nature; he must detect sense of life, then 
establish a project to be materialized, thus becoming 
his own self, in order to engage with his whole being 
into existence, as it presents itself. 

The experience that enables this process is the 
phantasmatization, which joins the euphoria of the 
being’s grandeur of knowing how to guide its own 
becoming with the suffering of being prevented 
to some extent in its course by the constraint into 
the settled. Nevertheless, phantasmatization also 
achieves the fusion of other opposing tendencies, 
namely between progress and regression into psycho-
dynamics. In this privileged land, the biologically 
programmed aspirations of advancement may meet 
with the need to go back, to the moment of the ego’s 
impact with frustrating situations. 

One may also highlight another difference between 
the adult’s reverie and the child’s phantasmatization; 
the former is a solitary experience, the latter may all 
too well be a shared one like what happens toJean 
Cocteau’s “Terrible Children».

Are there differences between the objectual 
phantasmatization of the toddler and the «free» 
phantasmatization of the schoolchild? 

In the environment full of objects, and, perhaps, 
in the one with the others, the fantastically lived 
scenario is equivalent to a test of reality of the type “it 
may or may not be like that”, having more to do with 
the transition from doing to thinking. Space and skills 
are tested; moreover, solutions to conflicts are sought. 
The further efficiency depends largely on this type of 
manipulation. 

Nevertheless, often, the older child’s phantasmati-
zation, being disregarded or suppressed as ridiculous, 
unnecessary or morbid, is underpinning the construc-
tion of the imaginary. It would be one step from here 
to delirium, passing through Dupré’s imaginative  
delirium or Kahlbaum’s confabulation, as demon-
strated by the existence of cases where the adult’s 
paranoid delirium makes room for aphantasmatiza-
tion of the confabulation type that occurs in periods 
of remission. 

The importance of Ajuriaguerra’s concept on child 
phantasmatization is continuous in postulating its 
structuring function on the future personality namely 
to establish a «living space» for the child’s own ego. 

By contrast, the imaginative excess of the Dupré 
or Logre type does not possess this feature, since 
the discussed phenomenon lacks the attribute of 
living. Here is the place to define for the child the 
difference between experience and practice, the latter 
being possibly regarded as an experience that includes 
a configuration in the ego, which is interested to 
confirm its existence, i.e. its matching or congruence 
with reality. 

So the child’s phantasm would be an experience 
adequate to the progressive forms of building up the 
person and it would correspond to the individual’s 
momentary dynamic level of integration, thereby 
leaving a trace, a stable footprint. 

The degree of fusion occurring in the child’s 
consciousness between the inner life and the exterior 
life is surprising. The child sees, feels, tastes, touches 
all the things that he thinks about in a massive process 
of introspection. 
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Illusion in children is so robust that resists the 
contrariety of a contradicting reality. In a crude 
drawing that he explains, a pupil recognizes, where we 
do not see anything, all the elements of a phantasm. 
If it is true that the changes experienced by the child’s 
soul repeat the mental development of human kind, 
this happens in the phantasmal activity. Thousands 
of people, whom we do not know anything about, 
brought to the individual, as Montaigne said «each 
one, a piece of their substance» to the fact of existing 
in the world. 

The phantasmatization capacity is a sign of 
the child’s confidence in human reality, because, in 
evaluating the so-called dissociated personalities, 
Stublefield noted the difficulty that these children 
have to share dreams, reveries, precocious memories 
and funny stories. 

In addition, these children cannot establish limits to 
their selfish skills because their parents did encourage 
them, consciously or unconsciously, to phantasmatize. 
The energy unused to phantasmatization finds its 
way out in bouts of violence. 

The role of formative craft to adjust dynamic 
models of personality is elucidated in the period 
of appearance of narcissism, that is, of arrogance, 
rebellion, opposition to the rules and of nonconformity. 
However, narcissistic isolation is threatening the 
keeping in touch with objects and this isolation has 
a tone of fear and loneliness. Alienation from objects 
is compensated by a rich phantasmal life and by 
the testing actions in imagination that increase the 
gentleness of sensual experiences with the outside 
world. Moreover, keeping daily diaries maintains 
fantasy at least partially linked with objects. The 
phantasmal cathexis prevents repression, allows 
detachment from the affective objects of previous 
stages and creates a game with small amounts of 
libido. This exercise strengthens the ego, representing 
for its ability, what mathematical exercise represents 
for logics and symbolism. 

In what way is phantasmatization essential for the 
formation of personality, establishing is as an element 
of first order in this process? During adolescence, the 
ego is offered the opportunity to revise those solutions 
to Oedipus conflict selected during latency period, 
a review that has been postulated by some authors 
(Eissler). Further, this opportunity is approached by 
dissolving or liquefaction of certain structures of the 
ego that happened in phantasmatization. 

This provides a «partial regression», an essential 
step in the next development of the ego that needs it 
to achieve the interim status of any restructuring, i.e. 
the undifferentiated phase of objectual relationship. 
It is considered that this partial regression is normal 
and, due to the phantasmal experience, it allows the 
removal of some objectual categories, with a view 
to prepare certain adult objectual relationships. 
Thus, this phantasmatic experience cancels, in each 
independent phase, the effect of objectual loss that, 
for Margaret Mabler, is an in herentlytied threat. 

The first signs of phantasm appear around the 
age of 4 years, when there is an inflorescence of 
imagination and the skill to play games is developed. 
In the first year after this age, game takes much 
more room than the phantasm to which it remains 
intimately attached. 

Then, phantasmatization exceeds the game 
increasingly, remaining in adolescence the major 
mental succedaneum of the latter, having like it, inter 
alia, the role to discharge tension and emotional 
intensity after stress, being able to achieve mental 
catharsis. However, most important of all is the role of 
phantasmatization in checking adult identity through 
dramatic scenarios.

Phantasms arising from Oedipus complex, namely 
the fight for exclusive possession of the parent of the 
opposite sex and the rivalry in it with the parent of 
the same sex lead to fear of deprivation and achieve 
the displacement of this fear toward external objects. 
These outputs are important in developing the 
conscientiousness base. In families where a certain 
amount of love is circulated, children develop an 
ethical and moral system of freely contracted natural 
rights. This system contrasts with conscientiousness 
based on terror, fear of deprivation in the case of 
incontinence that leads to a ritualized and rigid 
moralism. 

But the genuine conscientiousness of the studying 
teenager, annoyed by the rigging of the existential 
fair-play by the hypocritical administration of the 
previous generation, induces nonconformity of 
varying degrees, from protest to violence. 

Together with Ekstein, one may discover a 
metaphorical communication that adults can have 
with their children, be it the fantastic space-time 
type, or the religious and biblical type, and finally in 
the form of fantasy sections. This has the advantage 
of drilling the individual shell which non-acceptance 
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creates against the intrusion of another ego into the 
infant one, the greater the resistance as the person 
is emotionally distant. Most of the times, the child 
does assimilate the educational and moral fragments 
in this form. The language may be one of symbolic 
achievement in «science fiction», stories, mythology, 
poetry. The stories are ad hoc creations of the adults 
presenting to children metamorphosed scenarios their 
life with lessons drawn from the running the events. 
All these metaphorical ways of communication that 
appeal to allegorical similarities have many virtues. 
First of all, they do not create reactions towards 
imposing appearance or negativity. Secondly, they 
keep the distance between the transmitter and receiver 
of information, being ways to resolve conflicts specific 
to children, showing obstacles and sparing the child 
from the clash with such obstacles. Finally, they 
provide moral commands without imposing them. 
With a happy phrase, one may say that metaphorical 
language travels between communication and 
communion. 

To date, the specialised literature, with the exception 
of Ajuriaguerra’s “Manual of Psychiatry”, did not 
distinguish between the pathological phantasms, as 
in masturbation, for example, and phantasmatization, 
a physiological process of personality construction.  
Regarded in this way, phantasm has a pathological 
attribute that is not its own. Moreover, the 
phantasmatization that is involved in masturbation 
is an indispensable mechanism in overcoming the 
Oedipus complex and the genital manipulation is 
coincidental and pathological in itself. 

Oedipal phantasmis not accompanied by any 
feeling of guilt if it is not partaken of masturbation 
because it seems that finally, the taboo does not refer 
to the mental representation but to the act, that 
creates the possibility of procreation. 

Assertions about phantasms (fantasies) themselves, 
about the link between them and the various levels 
of the unconscious, between the conscious content 
of the phantasms and their real possibility, indicate, 
more probably, pathological cases in which the 
manifestations of fear and guilt are rooted in the 
distorted epigenes is, in the periods preceding the 
Oedipal one. 

Of course, phantasmatization takes also a 
pathological form when it becomes a sole form of 
refuge. However, the child’s behaviour does not allow 
doubts concerning the diagnosis because the child, 

besides the fact that he is too quiet, shy, submissive, 
also manifests excessive emotional withdrawal proven 
by isolation, an inability to form close relationships 
with others. 

For phantasms to remain as they are and not to 
become pathological, there is a need for the existence 
of a function of the ego, postulated by Eissler and 
named by him as «doxaletheic» (from Greek «Doxa» = 
illusory truth, opinion «Aletheia» = truth, knowledge 
that is can be confirmed). 

This doxaletheic part of the ego protects the 
phantasmatized subject against the maddening effect 
of archaic, hallucinatory and magical experience of 
excessively imaginative feelings and helps him escape 
from the chaos of irrational modes of thinking. 

The state of phantasmatization will be slightly 
different from the twilight states where amnesia is a 
rule and from the autistic states, where the conclusion 
from perception and memory is manifest. 

Is there an process going on where malignant 
phantasmatization evolves towards the curable 
psychosis of the adolescent? First, it is the moment to 
show that this entity is called functional schizophrenia 
by American authors, because here one could find a 
large amount of hysteroidal material. The appellative 
“delirious hot flash” or “transitory delirious episode” 
used by French authors is not a happier choice because 
in its pure forms the delirium is not revealed or is just 
sketched, as a result of confusion between phantasms 
and reality. 

Consequently, the psychopathological content of 
the curable psychosis of the adolescent could be an 
oneiroid state in the sense of the Regis delusional – 
oniric psychoses, of the Kleist crepuscular episodic 
states, and particularly of the oneiroid states described 
by Mayer-Gross. 

The central phenomenon is a concentrated 
introversion of relational existence, a transformation 
of the world into mental substance. 

During the individuation period, the ego opts for a 
character, living phantasmatically scenarios where the 
image of the prospective adult takes different forms. 
Possible roles are tested in phantasmatization, which 
provides particular «outputs» of probable existences, 
but, ultimately, the final choice of a «model» takes 
place. However, various «masks» which the «hero» 
gives up are not trashed totally, therefore, as stated by 
Pirandello «we act a character for some people and 
another for other people.» 
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Finally, a few words about the childhood “hunger 
for images”, as it is seen by Bruno Bettelheim. Living is 
a privilege provided it has access to phantasmatization. 
The keys that open the doors widely of the room 
where images are gathered are represented by stories. 
The child’s psyche contains first a collection of 
impressions, most of them disparate and integrated 
in a partial manner. Then, there are certain properly 
observed aspects of reality, but also a far more 
important number of imaginary units whose function 
is to fill the gaps in child’s understanding, namely 
those that are due to the immaturity of his thinking 
and to his lack of information, sorted by categories. 

It is necessary to fill these gaps because to develop 
a psychological out-,a minimum of information, both 
real and imagined is required, the percentage of the 
latter being obviously lower as the child grows older. 

One should not neglect the explanation that some 
adolescents, with more or less deviant behaviour, 
did not get enough food to satisfy their «hunger for 

the imaginary» at an age when such images were 
imperiously necessary to «increase their soul.» 

The normal child begins to develop his fantasy 
based on more or less well observed fragments of 
reality, but these fragments may mix in his mind up to 
a point where the child is no longer able to put them 
in order. For him to come back to reality without 
feeling weak or defeated, but rather strengthened 
by his forays into the world of phantasms, a specific 
order is essential. Stories organized in the same way 
as child’s mentality help him by showing him how a 
greater clarity can (and should) be derived from these 
phantasms. 

One may also consider the idea that the activity of 
phantasmatization could be related to the scaffolding 
structure of the resilience mechanism in adolescents.

The individual whose inner world was suppressed 
while he was a child becomes overly compliant with 
external reality, loses his individuality and lives a 
meaningless existence.

*
*         *
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