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Συζήτηση του κειµένου του Gérard Szwec,
"Εκδήλωση νόσου κατά την έναρξη µίας θεραπείας".

Κατερίνα Συντελή

Η παρουσίαση του Szwec στο συµπόσιο ψυχοσωµατικής αφορά στην περίπτωση ενός
ασθενή τον οποίο είχε σε ψυχοθεραπεία για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. Ένα γεγονός
που συνέβη στη ζωή του ασθενή λίγες εβδοµάδες µετά την έναρξη της θεραπείας , του
προκάλεσε ξαφνικά ένα πλεόνασµα διέγερσης, µη επεξεργάσιµης ψυχικά και
υπερχείλισε τις αµυντικές του δυνατότητες, σύµφωνα µε τον Szwec. Η δυσκολία
ψυχικής επεξεργασίας δηµιουργήθηκε σε ένα προϋπάρχον έδαφος ελλειµµάτων της
ψυχικής λειτουργίας, που είχαν εγκατασταθεί από την παιδική ηλικία. Το τραυµατικό
αυτό γεγονός, λίγο καιρό µετά, φαίνεται πως προκάλεσε µία σωµατική αποδιοργάνωση.
Ο Szwec προσπαθεί να εντοπίσει παράγοντες τόσο παλαιότερους όσο και πρόσφατους
που συνέβαλαν στην αποδιοργάνωση αυτή. Αναρωτήθηκε ακόµα εάν η ψυχοθεραπεία
έπαιξε κάποιο ρόλο και τελικά τη θεώρησε ως έναν επιπλέον παράγοντα που αύξησε
την διέγερση, όχι όµως ως τον καθοριστικό της αποδιοργάνωσης αυτής.
Πρόκειται για έναν άνδρα 29 ετών, ο οποίος επικαλείται την παρότρυνση της γυναίκας
του ως κίνητρο της επίσκεψης του. Στη συνάντηση µε τον αναλυτή, δεν αναφέρει
ιδιαίτερα συµπτώµατα εκτός από µία εσωτερική ένταση καθώς και εκρήξεις θυµού. Είναι
περιποιηµένος στην εµφάνιση, ντυµένος µε κοστούµι ,γραβάτα, κοντά µαλλιά.
Εργάζεται σε λογιστήριο, στη Δηµόσια Διοίκηση. Η πρώτη εντύπωση που δίνει είναι
πως είναι «σωστός», καλός σύζυγος ,καλός γιος, τίµιος, πειθαρχηµένος, καθαρός,
«συµβατικός» σε όλους τους τοµείς. Έχει παντρευτεί πριν από τέσσερα χρόνια και η
γυναίκα του είναι διαρκώς παρούσα στα λόγια του. Μοιράζεται τα πάντα µαζί της, της
λέει τα πάντα και συναντούν συχνά και τις δύο οικογένειες. Είναι πολύ ερωτευµένος
µαζί της και θεωρεί πως έχει όλα τα προτερήµατα. Εκείνη εργάζεται σε µία τράπεζα.
Διακρίνεται όµως από τον αναλυτή, κάποια ενόχληση όταν ο ασθενής αναφέρεται στην
ικανοποίηση που αντλεί η γυναίκα του από την εργασία της, κυρίως σε σχέση µε το ότι

ο προϊστάµενος της την εκτιµά ιδιαίτερα και σκέφτεται να της δώσει προαγωγή. Δεν
µιλάει αυθόρµητα για τα παιδικά του χρόνια, ούτε για την εποχή πριν από το γάµο του,
µένει κυρίως στο «εδώ και τώρα» και στην αναφορά γεγονότων (l’actuel et le factuel). Ο
λόγος του χαρακτηρίζεται από κοινοτυπίες χωρίς κάποια αξιοσηµείωτη εκδήλωση του
ασυνειδήτου του. Σχετικά µε τις εκρήξεις θυµού δε λέει πολλά, παρά µόνο πως ανέχεται
δύσκολα τις µαταιώσεις. Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων µιας θεραπείας
“face à face” υπεραπλουστεύει ο,τιδήποτε θα µπορούσε να µοιάζει µε σύµπτωµα.
Διηγείται όλες τις συνεδρίες στη γυναίκα του το ίδιο βράδυ. Με αφορµή τη διήγηση ενός
ονείρου, όπου ένα αεροπλάνο συντρίβεται κατά τη διάρκεια της απογείωσης, το οποίο ο
αναλυτής ερµηνεύει ως πρόωρη εκσπερµάτωση, επιβεβαιώνει πως όντως πάντα είχε
πρόωρη εκσπερµάτωση από την πρώτη του σεξουαλική επαφή, µε την µετέπειτα
γυναίκα του. Στην επόµενη συνεδρία αναφέρει πως έχει σεξουαλικές επαφές πρωί και
βράδυ τις καθηµερινές, και πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου. Η
εκσπερµάτωση δε, γίνεται πάντα ταυτόχρονα µε τη διείσδυση. Επίσης, αυνανίζεται όλα
τα βράδια πριν κοιµηθεί. Η εικόνα της σεξουαλικής του ζωής ολοκληρώνεται στην
επόµενη συνεδρία, όταν αναφέρει στον αναλυτή πως κατά τη διάρκεια της ηµέρας
αυνανίζεται περίπου δεκαπέντε µε είκοσι φορές τόσο στο γραφείο όσο και στο σπίτι.
Όµως, δεν θεωρεί ότι υπάρχει

κάτι ιδιαίτερο σχετικά µε αυτό που χρειάζεται να

αναφερθεί στη συνεδρία. Σε ένα τελείως άλλο επίπεδο, υπήρξε µια ιδιαιτερότητα ως
προς την προφορά της λέξης «µαµά». Την πρόφερε µε ένα ιδιαίτερο τρόπο, σαν να
ερχόταν κατ’ ευθείαν από την παιδική του ηλικία. Τη λέξη αυτή την άκουσε ο αναλυτής
ως ένα παράπονο, το οποίο νοερώς συµπλήρωσε ως «η µαµά έφυγε», πριν ακόµη
µάθει, πως όντως η µητέρα του θεραπευόµενου, όταν ήταν µικρός, έφυγε
εγκαταλείποντας παιδί και σύζυγο. Ξαναγύρισε βεβαίως µερικούς µήνες αργότερα. Το
διάστηµα που έλειπε η µητέρα ο θεραπευόµενος το είχε περάσει στο σπίτι ενός θείου
και µιας θείας. Η πληροφορία αυτή δόθηκε στον αναλυτή χωρίς κανένα συναίσθηµα και
έκτοτε δεν ξαναµίλησε για αυτό το γεγονός. Σχετικά µε τον πατέρα του, λέει πως ζήλευε
παθολογικά και πως ζούσε µε την αγωνία µήπως χάσει τη γυναίκα του. Ήταν πολύ
καχύποπτος ακόµα και µε το γιο του. Λίγο µετά την έναρξη της θεραπείας, κάποια µέρα
η σύζυγός του ασθενούς φθάνει µε µισή ώρα καθυστέρηση, οφειλόµενη σε συνάντηση
µε τον προϊστάµενο της. Ο ασθενής δεν εκφράζει συναισθήµατα ζήλιας αλλά αµέσως
µετά παρουσιάζει εµπύρετες καταστάσεις, βρίσκεται υπό πίεση και στις επόµενες
συνεδρίες εµφανίζεται να κατέχεται από επίµονο διάχυτο άγχος. Λίγες εβδοµάδες
αργότερα, γίνεται διάγνωση όγκου σε έναν όρχι. Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης,
διακόπτει την ψυχοθεραπεία και ο αναλυτής έκτοτε δεν είχε νέα του.

Το πρώτο που συζητά ο Szwec είναι η αποτυχία ψυχικοποίησης των διεγέρσεων που
προέρχονται από το σώµα. Υπενθυµίζει πως η ενόρµηση είναι το αποτέλεσµα
δυνάµεων, διεγέρσεων που προέρχονται από το σώµα και απαιτούν την ψυχική τους
αναπαράσταση. Ο Smadja1 αναφέρει (σε ένα άρθρο σχετικό µε την ψυχικοποίηση)
πως η εργασία της ψυχικοποίησης (mentalisation) είναι η δυνατότητα του υποκειµένου
να διαχειριστεί η να επεξεργαστεί τις ψυχικές αναπαραστάσεις της ενόρµησης, πάντα
σύµφωνα µε τις δυο διαστάσεις την ποσοτική και την ποιοτική. Τις ασυνέχειες, τα
µπλοκαρίσµατα και τα βραχυκυκλώµατα της ψυχικοποίησης, τα συζητά ο Szwec
καταρχήν µέσα από τις δυνατότητες λειτουργίας του προσυνειδητού. Η παιδική λέξη
“manman” µαρτυρά µια ανεπάρκεια της λειτουργίας του προσυνειδητού, δεδοµένου
πως η διατήρηση της λέξης αφορά κάποια συγκεκριµένη παλαιότερη στρώση η οποία
δεν µπόρεσε να εξελιχθεί. Μας δηλώνει διακοπή, σταµάτηµα του χρόνου στο
τραυµατικό γεγονός, σαν έλλειψη δηλαδή που βιώθηκε στην πραγµατικότητα. Οι
µετέπειτα αναπαραστάσεις που αφορούν στη µητέρα δεν ενοποιήθηκαν. Σχετικά µε το
προσυνειδητό ο Szwec
µεταψυχολογία,
αναπαραστάσεις.
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προσυνειδητού αποτελούν : Α) το βάθος του που συνδέεται µε τον αριθµό και τον
πλούτο

των διαδοχικών στοιβάδων των αναπαραστάσεων, Β) η εσωτερική

κυκλοφορία, συνδεδεµένη µε την δυναµική κινητικότητα µεταξύ των διαφόρων
στοιβάδων των αναπαραστάσεων, - στην περίπτωση που εξετάζεται εδώ, φαίνεται να
υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα και γ) η συνέχεια της δραστηριότητας του στο να
σχηµατίζει άµυνες εναντίον της διέγερσης.

Ο σχεδόν διαρκής αυνανισµός, η χρηστική λειτουργία, οι εκρήξεις θυµού του ασθενούς
φαίνεται να είναι χαρακτηριολογικές εκφράσεις και εκφορτίσεις µέσω της συµπεριφοράς.
Μέσω αυτών επιχειρείται η εκτόνωση-µείωση της συσσωρευµένης

έντασης,

ποσότητας δηλαδή που έχει αποτύχει να πάρει ποιότητα µέσω της ψυχικής οδού. Την
σεξουαλική επαφή µε την γυναίκα του την κατανοεί ο Szwec ως προσπάθεια µείωσης
της έντασης που προκαλείται από την εγγύτητα µε το αντικείµενο, αναφερόµενος στην
εργασία των Fain και Braunschweig3. Η σεξουαλική επαφή µε τη γυναίκα του είναι
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δηλαδή σαν το «φάρµακο» (remede) που επιστρατεύει ενάντια στην τραυµατική
εγκατάλειψη που υπέστη στο παρελθόν. Ταυτόχρονα όµως ενεργοποιείται η τραυµατική
εγκατάλειψη, αφού κατακλύζεται από το παιδικό βίωµα βίαιων ρήξεων µε το αντικείµενο
και άρα πρέπει να σταµατήσει το συντοµότερο δυνατόν την επαφή, εξ ου και η πρόωρη
εκσπερµάτωση. Η απειλή αυτή είναι κατανοητή σαν ένα είδος αποαντικειµενοποίησης
από τον Szwec αφού καλείται να αποδιώξει την αναπαράσταση που ενέχει τον κίνδυνο
της εγκατάλειψης. Σε ένα άλλο σηµείο ο Szwec λέει πως όταν µια χρηστική λειτουργία
αντικαθιστά µια ψυχική, δεδοµένης της αγκίστρωσης του ψυχικού στο ενστικτώδες, πάλι
υπάρχει η αποσύνδεση από τη σχέση µε το αντικείµενο. Ακόµα τη σεξουαλική του
πρακτική µπορούµε να την κατανοήσουµε µέσα από την έννοια των αυτοηρεµιστικών
διαδικασιών, µέσω των οποίων δεν στοχεύεται η ικανοποίηση αλλά η εξάντληση µέσω
της επανάληψης.
Ο Smadja4 στο βιβλίο τα ψυχοσωµατικά παράδοξα (σελ 348), γράφει : «Οι
αυτοηρεµιστικές διαδικασίες είναι µέσα που χρησιµοποιεί το εγώ προκειµένου να
προσαρµοστεί σε µια ορισµένη συγκυρία. Οι διαδικασίες αυτές προσφεύγουν κυρίως
στην κινητικότητα, στην αντίληψη η στην πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα όµως
στερηµένη από οποιαδήποτε συµβολική σηµασία, µια πραγµατικότητα ακατέργαστη,
πρακτική η χρηστική. Η εγκατάσταση αυτών των µέτρων πραγµατοποιείται πάντα σε
ένα κλίµα επείγουσας ανάγκης όπου τα τελευταία υπόκεινται προσωρινά σε ένα
ψυχαναγκασµό επανάληψης. Η κατάσταση οδυνηρής έντασης ή απόγνωσης που
κρύβεται πίσω από τα µέτρα αυτά γίνεται άµεσα αντιληπτή και η σκέψη απούσα
εντελώς καθίσταται οδύνη του σκέπτεσθαι» (σελ.34).
Αν

σκεφτούµε λοιπόν σε ένα επίπεδο µεταψυχολογίας (σε τοπικό δυναµικό και

οικονοµικό επίπεδο) κατανοούµε τη σεξουαλική πρακτική του ως µία λύση που
επιστράτευθηκε προκειµένου να διευθετήσει τα ζητήµατα της υπερχείλισης της έντασης,
αφού η ψυχική οδός δεν ήταν πάντα διαθέσιµη.
Ως προς τη γένεση του καρκίνου ο Szwec διερωτάται σχετικά µε τα διάφορα επίπεδα
συνδέσεων του ψυχικού οργάνου µε το σώµα το βιολογικό και το ερωτικό σώµα στον
ίδιο ασθενή. Πρόωρη εκσπερµάτωση, αδιάκοπος αυνανισµός και καρκίνος του όρχεος,
είναι τρία φαινόµενα που εµπλέκουν το σώµα στο ίδιο σηµείο, τα γεννητικά όργανα. Οι
δυνάµεις που συνδέουν φαίνεται να είναι πιο αδύναµες από αυτές που αποσυνδέουν,
αναφερόµαστε στις σχέσεις µε το αντικείµενο αλλά και στην απόµιξη των ενορµήσεων.
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Η παρουσία του όγκου µαρτυρά ένα έλλειµµα της οργάνωσης της libido και ανοίγει ένα
κανάλι διοχέτευσης της καταστροφικότητας στο σώµα. Σε ένα άλλο επίπεδο βρίσκουµε
πολύ σηµαντική την αναφορά του Szwec στον Brusset που υποστηρίζει πως κάποιες
συµπεριφορές όπως συµβαίνει στις εξαρτήσεις, τις ανορεξίες και τις βουλιµίες, είναι
«απόπειρες δράσεων στο σώµα µε σκοπό τη δράση στον ψυχισµό» η επανάληψη
αυτών των συµπεριφορών µπορεί να προκαλέσει διαταραχές των βιολογικών
ρυθµίσεων.
Ακόµα σύµφωνα µε τον σχολιασµό του A. Αλεξανδρίδη στο συµπόσιο κατά τον Szwec η
αποδιοργάνωση των αµυνών τόσο σε ψυχολογικό, όσο και σε ανοσολογικό επίπεδο
φαίνεται να είναι η συνέπεια της συνειδητοποίησης της προσέγγισης του Διευθυντή µε
τη γυναίκα του και το εστιάζει χρονικά πριν την µισάωρη καθυστέρηση, υποθέτοντας
πως ο ασθενής γνώριζε ασυνείδητα νωρίτερα την προσέγγιση τους. Θα µπορούσαµε
ενδεχοµένως να κάνουµε την υπόθεση σχετικά µε το εάν αρχή της αποδιοργάνωσης
που ο Szwec εστιάζει χρονικά στη µισάωρη καθυστέρηση, ξεκινάει κάποια στιγµή από
τη σύναψη της σχέσης τους και όχι απαραίτητα µε την ενδεχόµενη προσέγγιση της µε
τον διευθυντή της. Κάθε απουσία της γυναίκας του δηλαδή µεταµορφώνεται σε απειλή
απώλειας της αναπαράστασης του αντικειµένου η οποία µε τη σειρά της τον απειλεί
µε αφανισµό του εαυτού. Μετά τη σύναψη της σχέσης µε τη γυναίκα του κατακλύζεται
από ένα διάχυτο ή αυτόµατο άγχος, όταν δεν είναι µαζί, όταν χάνεται από το
αντιληπτικό του πεδίο αφού η αναπαράσταση δεν κρατά. Το άγχος αυτό προσπαθεί να
ανακουφίσει µε τις αυνανιστικές του δραστηριότητες. Σύµφωνα µε το λεξιλόγιο της
ψυχανάλυσης5 ο ορισµός του αυτόµατου άγχους είναι η «αντίδραση του ατόµου κάθε
φορά που βρίσκεται υπό τραυµατικές συνθήκες δηλαδή κάθε φορά που υποβάλλεται σε
εισροή διεγέρσεων εξωτερικής η εσωτερικής προελεύσεως, τις οποίες είναι ανίκανο να
ελέγξει». Ο Φρόυντ γράφει το 1926 ("Αναστολή, σύµπτωµα και άγχος") ότι το άγχος
πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν της κατάστασης ψυχικής απόγνωσης του βρέφους η
οποία αντανακλά βέβαια την βιολογική απόγνωση.
Μετά το γεγονός της µισάωρης καθυστέρησης από την εργασία της, µεταφέρεται όµως
στον αναλυτή η απόγνωση, που ο ασθενής δεν µπορεί να ζήσει σε ψυχικό επίπεδο,
παρά µόνο κατακλύζεται από διάχυτο άγχος, σαν ένδειξη µιας απειλής αφανισµού της
ύπαρξης του.
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Τώρα σχετικά µε το τι διαδραµατίστηκε η δεν µπόρεσε να διαδραµατιστεί κατά τη
διάρκεια της θεραπείας, θα σας µιλήσει η κα Μιχαλέλη.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω πως η πολύ πλούσια και πυκνή παρουσίαση του Szwec
(της οποίας ένα µέρος µόνο καλύψαµε δεδοµένου του περιορισµού του χρόνου) σε
θεωρητικό επίπεδο µας γεννά πολλές σκέψεις ως προς την ψυχική λειτουργία και τη
σύνδεση της µε την γένεση κάποιας σωµατικής ασθένειας. Ωστόσο θεωρούµε πως η
γένεση ενός καρκίνου η και άλλων ασθενειών, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως
βιολογικό περιβαλλοντικό κλπ, εκτός από τον ψυχικό. Επίσης στην παρουσίαση αυτή
διαπιστώνουµε τους περιορισµούς της ψυχοθεραπευτικής παρέµβασης. Αυτό σηµαίνει
πως συνεχίζεται η αναζήτηση και η διερεύνηση τόσο στο επίπεδο της θεωρίας όσο και
της κλινικής πρακτικής.
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