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Οµιλία
Η αµφιφυλία της ψυχαναλυτικής σκηνής
Πάνος Αλούπης
Το κεντρικό ερώτηµα που διατρέχει την οµιλία είναι η διάρθρωση και η διασύνδεση
που υπάρχει ανάµεσα στο πώς η σεξουαλικότητα, και δη η αµφιφυλία, συµµετέχει
στην δόµηση του ψυχαναλυτικού πλαισίου και στο πώς ο ψυχαναλυτής µέσα στο
πλαίσιο αυτό την ακούει και την ερµηνεύει.
Ιστορικά, το αναλυτικό πλαίσιο είναι εφεύρεση κι επινόηση της ψυχανάλυσης, δεν
υπήρχε

πριν

το

φροϋδικό

έργο.

Ο

Φρόυντ

θεωρεί

την

αµφιφυλία

(ή

αµφισεξουαλικότητα) ως ιδρυτικό στοιχείο της ψυχικής ζωής. Το άρρεν συνδέθηκε εξ
αρχής, µέσω του οιδιπόδειου, µε τον φαλλικό χαρακτήρα, ο οποίος προτάθηκε ως
κάτι που υπάρχει ή που δεν υπάρχει, µε συνέπεια το θήλυ να διατυπώνεται ως
αρνητικό πρόσηµα απέναντι στον φαλλό. Στη συνέχεια, υπό την επήρεια της
θεραπευτικής εξέλιξης και του ακούσµατος του έργου συνοδοιπόρων ψυχαναλυτριών
(Mac Brunswick, Horney), το προοιδιπόδειο και το πρωτογενές πήραν µια θέση στη
φροϋδική θεωρία, όπου το θήλυ και το άρρεν συνδέθηκαν µε την ενεργητικότητα και
την παθητικότητα της πρωτογενούς διαδικασίας και ταύτισης.
Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο επίπεδο, η εφεύρεση της ψυχανάλυσης συµπίπτει µε την
κλινική

υστερικών

ασθενών.

Η

υστερία

συνεισέφερε

στη

δηµιουργία

µιας

ψυχαναλυτικής σκηνής ως ενός εσωτερικού χώρου, στον οποίο η από-φόρτιση και η
από-κάλυψη κατέχουν κεντρική λειτουργία. Το θήλυ διαµόρφωσε έτσι ένα χώρο µε
την φαλλικότητα και τον ευνουχισµό ως πρωταγωνιστικούς φορείς. Μετά το 1915, ο
προσδιορισµός του ναρκισσισµού, του µαζοχισµού και της ενορµητικής δυάδας
Έρωτα και Θανάτου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον στις πρωτογενείς διαδικασίες, µε
συνέπεια τη σύνδεση του θήλεος µε την ασυνείδητη απόρριψη του και του άρρενος
µε την επιθετικότητα και την καταστροφικότητα.
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Η αναλυτική συνεδρία ως µοντέλο πρωταρχικής σκηνής κινείται πιο κοντά στο
άκουσµα της δεύτερης τοπικής θεωρίας, µε το υπερεγώ να διευθετεί την τριάδα
«πλαίσιο-ψυχαναλυτής-ψυχαναλυόµενος».

Αντίθετα,

ως

µοντέλο

ονειρικής

διαδικασίας βρίσκεται πιο κοντά στην πρώτη τοπική µε το προσυνειδητό να διευθετεί
την ροή των ψυχικού υλικού µεταξύ συνειδητού κι ασυνειδήτου.
Αν πάρουµε το µοντέλο της πρωταρχικής σκηνής, αυτό που κυριαρχεί είναι η έννοια
της απαγόρευσης, που φαντασιώνεται ένα σκηνικό αποπλάνησης. Από τη µια,
έχουµε µια σεξουαλικότητα µε τον αντρικό και τον γυναικείο χαρακτήρα
διαρθρωµένους ποικιλότροπα κι από την άλλη την τριαδικότητα µε τα σενάρια
συµµετοχής

κι

αποκλεισµού.

Η

µεταβιβαστική

σχέση

βιώνεται

έτσι

και

θεωρητικοποιείται ως σχέση µε αιµοµικτικές φαντασιώσεις, που µπορούν να
οδηγήσουν σε µια πρόθεση αποχής κι από-σεξουαλικοποίησης (σιωπή, αποχή,
προσέγγιση µέσα από µια υποτιθέµενη µητρική επανορθωτική φροντίδα). Οι θεωρίες
της ενσυναίσθησης και της γενικευµένης αποπλάνησης θα µπορούσαν να ιδωθούν
ως δυο αντιθετικοί πόλοι της ίδιας στο βάθος σεξουαλικής αµφίφυλης φαντασίωσης
(Winnicott, Kohut, Laplanche).
Στο

µοντέλο

του

ονείρου

οι

πρωτογενείς

ασυνείδητες

διαδικασίες

και

η

παλινδρόµηση βρίσκονται στο προσκήνιο. Εδώ η ενεργητικότητα κι η παθητικότητα,
ως εκπρόσωποι του άρρενος και του θήλεος, επωµίζονται τον ρόλο των εργαλείων
αντίληψης της ψυχαναλυτικής διαδικασίας και της συνειρµικότητας µεταβιβαστικά και
αντι-µεταβιβαστικά. Ο αναλυτής παρουσιάζεται ως ο ενεργητικός ερµηνευτής που
διακόπτει την ροή της διαδικασίας, µε την ερµηνεία ως διάδραση (enactment) µέσα
στο αναλυτικό πλαίσιο (Fain). Από την άλλη, το θήλυ και το µητρικό προσεγγίζονται
ως υποδοχείς της παλινδρόµησης και ο ψυχαναλυτής ως ο εγγυητής της ικανότητας
εµπεριεκτικότητας και µεταλλαγής του αναλυτικού πλαισίου (Winnicott, Bion).
Στον άνθρωπο, ως ψυχικό µε λόγο όν, ο κύριος σύµµαχος µπρος στον φόβο της
σεξουαλικότητας είναι η σκέψη και η συνακόλουθη παντοδυναµία της. Στην
ψυχαναλυτική διεργασία, η σκέψη παράλληλα µε την απαγόρευση της δράσης
καθιστά το κύριο εργαλείο στη διάθεση του ψυχαναλυτή και του ψυχαναλυόµενου.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Φρόυντ επινόησε δίπολα, εγώ/αντικείµενο, έρως/θάνατος, που
αντανακλούν και εικονογραφούν το εκ των προτέρων δίπολο άρρεν/θήλυ. Η διαφορά
τους προκαλεί µια ένταση, όπως και η συνύπαρξη του σώµατος µε το ψυχικό όργανο
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απέναντι στον λόγο και στη γλώσσα. Η ανθρώπινη σκέψη κυοφορεί εξ αρχής την
τάση άρνησης κι ακύρωσης της διαφοράς, κάτι που η ψυχανάλυση διατυπώνει µέσα
από τους µηχανισµούς της πρωτογενούς διαδικασίας. Από την άλλη, αυτή η άρνηση
της διαφοράς και κατά συνέπεια και της σεξουαλικότητας

ενέχει τον κίνδυνο να

εκφραστεί µέσα από αυτό που δεν θέλει ψυχικά να ακούσει ο κάθε ψυχαναλυτής, και
σε τελευταία ανάλυση η ψυχαναλυτική θεωρία και τεχνική. Είµαστε όλοι κάτι, χωρίς
να είµαστε κάτι άλλο και έχουµε κάτι χωρίς να έχουµε τα πάντα! Η συνύπαρξη και η
συµπληρωµατικότητα του άρρενος και του θήλεος, της αµφί-φυλίας µάς το
υπενθυµίζει τραγικά.
Οι θεωρητικές αυτές σκέψεις θα συνοδεύονται από κλινικές περιπτώσεις στο πλαίσιο
ψυχαναλυτικών συνεδριών.
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