Δια της µνήµης περάσµατα.
Αλεξία Τατέου

Σχολιασµός στο κείµενο του Ιάκωβου Κλεώπα, Το σώµα της µνήµης.

Με το κείµενό του ο κ. Κλεώπας ανοίγει ερωτήµατα που βρίσκονται στην καρδιά της
ψυχοσωµατικής σκέψης, καθώς στην δική µου κατανόηση, τα µνηµονικά
εντυπώµατα στο σώµα και οι εγγραφές της µνήµης συνιστούν οδούς, περάσµατα
µεταξύ της ψυχικής και της σωµατικής τάξης.
«Χωρίς σώµα, ούτε µνήµη» µας λέει. Άξονας της προβληµατικής του η µεταξύ τους
σχέση, ως «σχέση διαλόγου, κατοπτρική, µεταβατική, αµοιβαίων παραµορφώσεων,
έως αρνητικού, του ενός αντί ή ίσως προς όφελος του άλλου». Υπόθεσή του, ότι η
µνήµη έχει σώµα. Κάπως όπως ένα κρασί έχει σώµα, µας λέει. Για κείνον που το
γεύεται.
Η ταλάντωση της σκέψης του κ. Κλεώπα µεταξύ της επανατοποθέτησης της µνήµης
στο ευρύτερό της πλαίσιο και του πόλου της ψυχαναλυτικής θεωρίας και κλινικής,
του επιτρέπει να πάρει την αναγκαία για την αναλυτική σκέψη απόσταση.
Σε αντίστιξη, αλλά και πλέον ενός ψυχαναλυτικού λόγου που µιλά για σχέσεις
µνηµονικών εγγραφών και σώµατος στο πλαίσιο του ψυχικού ελλείµµατος, του
αρνητικού, προτείνει την υπόθεση µιας µνήµης του σώµατος η οποία δεν
παραπέµπει σε µια παθολογική διάσταση, µιας µνήµης ψυχικά µη σηµαίνουσας, η
οποία θα µπορούσε, εµπλέκοντας και άλλους σωµατικούς και ψυχικούς
παράγοντες, να αποτελέσει ίσως το έδαφος µιας σωµατοποίησης.
Σκέπτοµαι πως µια µη σηµαίνουσα µνήµη, στον άξονα της ψυχικής πορείας, µάλλον
αφορά είτε τον χρόνο - µη χρόνο της απαρχής, είτε ρήγµατα στην ιστορικότητα του
υποκειµένου. Και εδώ θεωρώ δύσκολο να σκεφτούµε τα πράγµατα χωρίς την έννοια
του αρνητικού. Στην σωµατική τάξη όµως, όπως έχει ήδη εκτενώς αναφερθεί και στο
Συνέδριο, η κλινική νευρολογία έχει αποδείξει ότι αισθητηριακές εντυπώσεις, αλλά
και σωµατικές λειτουργίες καταχωρούνται. Δεν είναι αντιληπτές, συνειδητές,
παραµένουν όµως δραστήριες. Θα µπορούσαµε να σκεφτούµε ότι είναι αυτή η
δυνατότητα που έχει το σώµα να κρατά τα σηµάδια έξωθεν και έσωθεν
κινητικοαισθητηριακών αντιληπτικών διεγέρσεων, που κάνει δυνατή την ψυχική
λειτουργία µνηµονικών εγγραφών. Μια συνέργεια δηλαδή, των δύο τάξεων,
απαραίτητη για την λειτουργία της ψυχοσωµατικής οντότητας. Ίσως, θα ρωτούσα
τον κ. Κλεώπα, "xωρίς µνήµη σώµατος, ούτε ψυχική µνήµη;"
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Κι αν στον χώρο του ψυχικού µιλάµε για πάντα εν ενεργεία δίκτυα µνηµονικών ιχνών
σε δυναµική σχέση µε τα αντιληπτικά ερεθίσµατα (Α. Ποταµιάνου, 2015), ίσως
αντίστοιχα τα εντυπώµατα των αντιληπτικών ερεθισµάτων στο σώµα -έναν
οργανισµό εξάλλου- να υπάρχουν σε πλέγµατα συσχετίσεων, µε πολλαπλά σηµεία
συνήχησης και τρόπους διεργασίας µεταξύ των δύο τάξεων πλεγµάτων. Θα
µπορούσαµε εδώ να σκεφτούµε το µέγεθος της πολυπλοκότητας του ψυχοσώµατος
και τις δυνατότητες που αυτή συνεπάγεται. Καλούµεθα όµως να επερρωτήσουµε την
δυνατότητα καθορισµού µονοσήµαντων αντιστοιχίσεων µεταξύ σωµατικών ήχων και
ψυχικών ιχνών και να σκεφτούµε βεβαίως την επίπτωση που έχει αυτή η
αναρρώτηση στην τεχνική. (Στην κατανόηση, την ερµηνεία, τις κατασκευές µας.) Η
θέση µου επ' αυτού γίνεται πιο σαφής στην συνέχεια, στην ανάγνωσή µου των
κλινικών περιπτώσεων.
Η ψυχοσωµατική οντότητα έχει την τάση να οργανώνει, να συγκροτεί συσχετισµούς,
µορφώµατα, µε διαφορετικό βεβαίως τρόπο στα δύο πεδία, (πχ µορφές Gestalt)
αλλά και στα δύο πεδία.
Ο Freud ήδη το 1915 στο Appentix C στο κείµενό του για το Ασυνείδητο,
απόσπασµα από το κείµενό του για την Αφασία, ενστερνίζεται την φιλοσοφική
άποψη ότι το Πράγµα προσδιορίζεται για µας από πολύ περισσότερες
αισθητηριακές εντυπώσεις από αυτές που γνωρίζουµε και µάλιστα συσχετιζόµενες
µεταξύ τους.
Οι σκέψεις αυτές µε οδηγούν να συνταχθώ µε την υπόθεση του κ. Κλεώπα για µια
µνήµη του σώµατος ως µια διεργασία της ψυχοσωµατικής οντότητας πρόδροµη
όπως µας προτείνει, στις απαρχές της εξελικτικής της πορείας. Έναν οργανωτή
ίσως εντέλει.
Θα ήθελα εδώ να τονίσω δύο σηµεία. Πρώτον η εξελικτική πορεία και δη στο
ξεκίνηµά της, κάθε άλλο παρά άµοιρη οδύνης είναι, οπότε και οι τραυµατικές
εγγραφές δεν λείπουν, και δεύτερον, ο εν τω γενάσθαι ψυχισµός την σωµατική του
θεµελίωση θα εγγράψει ως µνηµονικό ίχνος µιας συνάντησης. Στην δική µου
κατανόηση, γι αυτήν την συνάντηση µιλά ο A. Green (1999) όταν αναδεικνύει την
σηµασία του ίχνους της αγκαλιάς της µητέρας. Ψυχικό ίχνος που όµως
υποστηρίζεται από το ανεξίτηλο σηµάδι του σωµατικού αγγίγµατος, έρµα του
ψυχικού στο πραγµατικό. Το σκίρτηµα της ψευδαισθητικής ανάκλησης το βεβαιώνει.
Θα ήθελα εδώ, να αναφερθώ και στον Ν. Νικολαϊδη, ο οποίος µας µιλά για
συνάντηση στον χρόνο του µη αναπαραστάσιµου, σε έναν χρόνο όπου οι
επενδύσεις του αντικειµένου είναι φευγαλέες, δεν µπορούν ακόµη να το κρατήσουν
ώστε να συγκροτηθεί η αναπαράστασή του και
να µπορεί να ανακληθεί
ψευδαισθητικά. Κι όµως, είτε ως αδιαφοροποίητο συναίσθηµα, είτε ως αισθητηριακή
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αντίληψη συγκεκριµένη, η συνάντηση παραµένει δια του ίχνους της ενεργή και
ανακαλείται κι ας λείπει η "λαβή" του αναπαραστατικού.
Θα συµφωνήσω λοιπόν µε τον κύριο Κλεώπα πως η υπόθεση µιας µνήµης
σώµατος είναι υπόθεση µιας µνήµης σωµάτων και θα έλεγα µιας µνήµης όσων
διηµείφθησαν µεταξύ τους. Το ίχνος θα είναι και ψυχικό δια της ερωτογένειας και θα
είναι, όπως µας λέει ο A. Green, το αναφέρει ο κ. Δηµόπουλος στο βιβλίο του 'Το
σώµα και οι ψυχικές του αναπαραστάσεις', "η ψυχή, αποτέλεσµα της σχέσης µεταξύ
δύο σωµάτων, εκ των οποίων το ένα είναι απόν."
Βεβαίως ο χώρος που οι σκέψεις και υποθέσεις όλων µας δοκιµάζονται είναι η
κλινική.
Στην πρώτη κλινική περίπτωση ο κ. Κλεώπας αναφέρεται στον Μάνο, ένα νέο 19
ετών µε σπαστική τετραπάρεση. Έξη µήνες νωρίτερα είχε πέσει µε το αυτοκίνητό
του από µια γέφυρα. Στο άκουσµα του µουσικού θέµατος της αγαπηµένης του
ταινίας, ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχηµος, ανταποκρίνεται µε όλο του το σώµα κι ένα
χαµόγελο στο µέχρι τότε σε παρετική σύσπαση πρόσωπό του.
Ο αναλυτής θέτει το ερώτηµα: Τι συµβαίνει στον ψυχισµό, στις µνήµες και στην
υποκειµενικότητα όταν χάνονται µεγάλα τµήµατα της ύλης και των λειτουργιών που
θεωρούµε ως έρεισµά της; Επ' αυτού σκέπτοµαι πως η ενόρµηση ερείδεται στην
σωµατική λειτουργία (Freud 1905), κατόπιν όµως χαράσσει το δικό της πεπρωµένο
και µέλλει να φανεί πώς θα διατρέξει και θα υφάνει ταυτόχρονα, τα µνηµονικά
δίκτυα. Παράλληλα όµως, θα µπορούσαµε να σκεφτούµε πως ενώ µέσα από την
εξελικτική διαδροµή οι συναπτικοί κόµβοι µεταξύ ψυχικού και σωµατικού φέρονται
εντός της ίδιας της αναπαράστασης, λίγα µπορούµε πούµε για τους τρόπους
συνήχησης των δύο πεδίων.
Ο Μάνος αποκαλύπτει έναν ψυχισµό που πάλλεται, αλλά και µας επιτρέπει να
υποθέσουµε πως ίσως ο ψυχισµός του αυτός µπορεί ταυτόχρονα να καταστέλλει
εαυτόν, ως µια κίνηση εξαφάνισης του πόνου, έναν δραστικό τρόπο να
αντιµετωπίσει την υπερδιέγερση της τραυµατικής συνθήκης. Το ατύχηµα έχει τµήσει
τον χρόνο σε πριν και µετά. Το βαθύ ρήγµα στην ψυχοσωµατική του υπόσταση,
στην ιστορία του ως υποκείµενο είναι µια πρώτη µόνον άκρη των νηµάτων. Η
διαθεσιµότητα του αναλυτή, του επιτρέπει (του αναλυτή), να συν-κινηθεί και να
διαβεί µε κίνηση προϊούσα τις ψυχικές διαστρωµατώσεις, αρθρώνοντας αισθήσεις,
συναισθήµατα, σε εικόνες, αναπαραστάσεις και τελικά µια ιστορία που επιστρέφει
στον Μάνο την δυνατότητα να σταθεί ως υποκείµενο απέναντί του. Αναρωτιέµαι
όµως κατά πόσον η κατασκευή που ο αναλυτής προσφέρει, ρητά ή άρρητα,
χρησιµεύει και ως γέφυρα πάνω από τους χειµάρους του ενορµητικού,
προστατεύοντας έτσι όλους τους συµβαλλόµενους.
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Έχει µιλήσει η κ. Ποταµιάνου για τα λεγόµενα µοιραία ατυχήµατα, για τα οποία µας
καλεί να διερωτώµεθα αν πρόκειται "για απόµειξη ερωτικών και καταστροφικών
ενορµήσεων οπότε η δράση των αποσυνδέσεων µπορεί να δώσει ψυχικές
κενώσεις µε την µορφή είτε της θεµελιακής κατάθλιψης, είτε τυφλών συµπεριφορών
έως και την αδιάλειπτη αναζήτηση κινδύνων, που µπορεί να οδηγήσουν στον
θάνατο."
Ίσως τελικά το Εγώ να αναστέλλει ωρισµένες αναπαραστάσεις του ή και µεγάλο
µέρος της αναπαραστατικής του λειτουργίας, από τα πολλά που δεν θα µάθουµε.
Όµως µοιάζει το δίκτυο των µνηµονικών ιχνών να στηρίζει ακόµη το υφάδι του
ψυχισµού και δι αυτού να ζωντανεύει το πέρασµα από την ψυχική τάξη στο σώµα. Τι
δυνατότητες άραγε ανοίγονται για τον Μάνο;
Ο κύριος Σ. ένας νέος άνδρας που ακινητοποιεί τον εαυτό του σωµατικά και ψυχικά,
φέρνει στο νου του αναλυτή τους πίνακες του Peter Bruegel και του Ιερώνυµου
Μπος. Πίνακες στους οποίους βλέπουµε τις ανθρώπινες φιγούρες να ζωντανεύουν
µια ιστορία, που όµως τις ξεπερνά. Σε ποια ιστορία συµµετέχει ο κ. Σ; Και πώς θα
κατακτήσει µια θέση σε µια δική του, στην υποκειµενική του ιστορία;
Η δυναµική της υποκειµενοποίησης θεωρώ πως εκτυλίσσεται σε βάθος χρόνου.
Είναι µια διεργασία σε συνάρτηση µε εκείνην των ταυτίσεων και εσωτερικεύσεων.
(Θυµίζω πως ο κ. Σ πάει στο πρώτο ραντεβού µε µια γυναίκα, την παρακολουθεί να
τον περιµένει εκνευρισµένη, φεύγει και πηγαίνει πολύ αναστατωµένος στην
καθορισµένη του συνεδρία. Ο αναλυτής σκέφτεται πως το έκτακτο του γεγονότος,
δεν αφορά την συνάντηση µε την γυναίκα, αλλά την αναλυτική συνάντηση.)
Αναρωτήθηκα πόσο καιρό ωρίµαζε ο χρόνος της αναβίωσης του έκτακτου. Ίσως
την στιγµή που κυττά την νέα γυναίκα σε ένταση, ήδη ξέρει ότι ήρθε η ώρα της δικής
του συµµετοχής. Όχι όµως µαζί της, αλλά στο ασφαλές πλαίσιο της αναλυτικής
σχέσης. Ο αναλυτής ανταποκρίνεται. Η ένταση του αναλυόµενου γίνεται εν-τάση,
τάση εντός του σώµατος του αναλυτή. Ο αναλυτής οδηγεί και οδηγείται σε µια
ερµηνευτική διεργασία η οποία παρακολουθεί τον ρυθµό, τα βήµατα του
αναλυόµενου στην τροχιά της παλινδρόµησης. Είναι τολµώ να πω ένας χορός.
Υπάρχει ένταση, αρµονία, απόσταση, σεβασµός και συνήχηση ταυτόχρονα. Κι όταν
τελικά στο κρεσέντο ο αναλυτής προτείνει στον αναλυόµενο την σκέψη του:
"Γυρνάτε το µάγουλο", πιστεύω πως δεν πρόκειται για µια φαντασία που ανήκει
µόνον στον αναλυτή, για µια αναπαράσταση απέναντι στην οποία καλείται να
τοποθετηθεί ο αναλυόµενος, αλλά για το σκαρίφηµα µιας εικόνας την οποία ο
αναλυόµενος είναι έτοιµος να αδράξει και να της δώσει το δικό του περιεχόµενο.
Και κάτι ακόµα. Ταυτόχρονα δίδεται ο χρόνος, η δυνατότητα ο ερµηνευτικός λόγος
να γεννηθεί εντός του βιώµατος της αναλυτικής συνάντησης και µε το
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αισθητικοαντιληπτικό έρµα του να λειτουργήσει µεταλλακτικά στην πορεία της
υποκειµενοποίησης.
Τρίτη περίπτωση. Η Ήρα 30 χρονών, δεν θυµάται, δεν ονειρεύεται. Για να βρει
κώδικες γραφής των αισθήσεών της σε εικόνες ονείρου, πρέπει να φτάσει στον τρίτο
χρόνο ανάλυσης. Και τότε ιχνογραφεί το αδιευκρίνιστο, το συγκεχυµένο, των
προσώπων, των φύλων, των αποστάσεων. Το πρώτο της όνειρο µοιάζει
περισσότερο µε µια σκηνοθεσία αισθήσεων, κυρίως οπτικών, απτικών και κίνησης,
µε συναισθήµατά χαράς και εγκλεισµού.
Η διαδροµή που µέχρι τότε έχει διανύσει το αναλυτικό ζεύγος, περνά µέσα από
συναντήσεις σε αισθητηριακό επίπεδο. Ο αναλυτής κινείται ανάµεσα στους πόλους
της εγρήγορσης και της παλινδρόµησης. Όταν η Ήρα λίγους µήνες µετά την έναρξη
της θεραπείας της του λέει: "Πήγα µε δύο χθες βράδυ" τονίζοντας ιδιαίτερα τις λέξεις
'µε δύο", εκείνος επιλέγει να επαναλάβει τις δύο λέξεις, µιµούµενος την ιδιαιτερότητα
της εκφοράς του ήχου. Η Ήρα ανταποκρίνεται και σκέπτεται πως είπε "µε αιδοίο".
Ταυτόχρονα όµως, προσδιορίζει και µια αίσθηση συνάντησης, πολύτιµη, αλλά µε
φορά ασαφή, µε κάτι εκτός; µε κάτι εντός της; Ο κ. Κλεώπας αφήνεται, αλλά και
εγκαλεί στην "µαγεία της µίµησης" για την οποία µας µίλησε στο άνοιγµα της οµιλίας
του, δια στόµατος Ferenzci . Στον τόπο αυτό της συν-αίσθησης όπου τολµά να
µείνει χωρίς να προσφύγει στην ασφάλεια της δικής του αναπαραστατικής
ικανότητας, δίδεται στην αναλυόµενη η δυνατότητα να αναβιώσει µια ίσως εκτός
χρόνου συνάντηση, µέσα στην χρονικότητα της αναλυτικής σχέσης. Η
διαφοροποίηση εισάγεται από τον αναλυτή, όταν προσφέρει την δυνατότητα λόγου,
τον λόγο ως δυνατότητα, θα έλεγα. Της λέει: "Σαν να κάνατε κάτι τώρα, µιλώντας γι
αυτό." Και εκείνη απαντά: "Πρέπει να τα νοιώσω, κι εσείς το ίδιο."
Όταν στον τρίτο χρόνο της ανάλυσης η νέα γυναίκα φτάνει στην διάνοιξη ενός
περάσµατος µέσα από την µορφοποιητική δυνατότητα του πρώτου εκείνου ονείρου,
και µπορεί να πει πως "τώρα που έχει όνειρα, θυµάται," ο αναλυτής έχει κάθε λόγο
να επαγρυπνεί για τις εντάσεις που θα αναβιωθούν στον νέο αυτό τόπο. (Θυµίζω
πως στο όνειρο κολυµπά µε µια παρουσία. Οι αισθήσεις είναι ευχάριστες. Όταν
όµως νοιώθει ότι πρέπει να βγει, χτυπά το πρόσωπό της σε µια γυάλινη επιφάνεια
και αναρωτιέται αν θα πρέπει να µάθει να αναπνέει στο νερό ή αν θα πνιγεί.) Το
όνειρο αυτό το φτιάχνει µια γυναίκα µε "ροπή" όπως έχει πει, "στα γυναικολογικά
προβλήµατα", στην λειτουργία δηλαδή του σώµατος όπου εγγράφεται η διαδροµή
της γέννησης. Ωµές φορτίσεις προ των θυρών; Ίσως.
Με την στάση του, ο αναλυτής διευκολύνει την αναλυόµενη να γίνει ιχνηλάτης της
δικής της αναπαραστατικής δυνατότητας. Πέριξ µιας οπής που µέλλει να µείνει
χαίνουσα; Ίσως. Το υφάδι όµως του αναπαραστατικού πυκνώνει και τα πράγµατα
µπαίνουν σε µια νέα δυναµική.
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............
Είµαι της άποψης ότι ένα ζωντανό σώµα, δεν είναι ποτέ ένα σιωπηλό σώµα. Άραγε
αντέχουµε να παραµερίσουµε την ασφάλεια της κατανόησης για να µπορέσουµε να
ακούσουµε τις αντηχήσεις του στην αναλυτική συνάντηση, στην ευρύτητα του
φάσµατός τους;
.............
Σας ευχαριστώ.
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