Οµάδα Εργασίας Αθανασίου Αλεξανδρίδη
Νίκου Τζαβάρα
Η Σαγήνη στον Nietzsche
Σαγήνη µεταξύ του απολλώνιου και του διονυσιακού
στοιχείου
Χρυσή Γιαννουλάκη
Θα προσπαθήσω σύντοµα να δείξω γιατί ως ψυχαναλυτές µας
αφορά το νιτσεϊκό έργο και, ειδικότερα, η σαγήνη µεταξύ του
απολλώνιου και του διονυσιακού στοιχείου, έχοντας ωε αφετηρία τα
παρακάτω κλινικά ερωτήµατα: Η δυσάρεστη εµπειρία παράλυσης της
αναλυτικής διεργασίας, θανατηφόρου εναγκαλισµού στη ναρκισσιστική
δυάδα µε τις συνοδές ποιότητες της αρχαϊκής εξιδανίκευσης και
παντοδυναµίας µπορεί και πως να γίνει αντιληπτή µε όρους σαγήνης; Η
σαγήνη µπορεί να αποτελέσει µέρος µιας δηµιουργικής διεργασίας στην
ανάλυση ή είναι απαραιτήτως τµήµα µιας καταστροφικής διεργασίας και
ποια η σχέση της µε την κίνηση ανάµεσα στο Ασυνείδητο και το
Συνειδητό, η οποία επιζητείται για την πρόοδο µιας αναλυτικής
διεργασίας;
Όπως και ο Freud που δεν µπόρεσε ποτέ να περιοριστεί στο
πλαίσιο ενός ενορµητικού µονισµού, ο Nietzsche δανείζεται τους όρους
απολλώνιο και διονυσιακό για να χαρακτηρίσει τις δυο τάσεις που
συγκρούονται στον άνθρωπο: «Θα µπορούσαµε να πούµε για τον
Απόλλωνα ότι σ’ αυτόν εκφράζεται µε τον πιο υπέροχο τρόπο η
αδιάρρηκτη εµπιστοσύνη στην αρχή της εξατοµίκευσης» (Nietzsche,
1872, σελ.55)- κρατείστε τη λέξη εξατοµίκευση. Ο Απόλλωνας είναι ο
Θεός της µορφής και εκφράζει τη χαρούµενη αναγκαιότητα της εµπειρίας
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του ονείρου: «Το εσώτερο Είναι µας, το κοινό υπόβαθρό µας, βιώνει τα
όνειρα µε βαθιά απόλαυση και χαρούµενη αναγκαιότητα. Αυτή τη
χαρούµενη αναγκαιότητα της εµπειρίας του ονείρου την εξέφρασαν οι
Έλληνες µε τον Απόλλωνά τους» (Nietzsche, 1872)- κρατείστε τη λέξη
χαρούµενη.
Τη χαρά αυτή την εκφράζει ο Νίτσε στο παρακάτω απόσπασµα
από το ίδε ο άνθρωπος (σελ. 117) όπου µιλάει για την εµπειρία του της
έµπνευσής του: «Αν έχει κανείς µέσα του έστω και στο ελάχιστο
κατάλοιπο δεισιδαιµονίας, δύσκολα µπορεί να απορρίψει την ιδέα ότι δεν
είναι απλή ενσάρκωση, απλό φερέφωνο, απλό µέσο πανίσχυρων
δυνάµεων… βρίσκεται κανείς έξω από τον εαυτό του, νιώθει αναρίθµητα
λεπτά ρίγη και το δέρµα του να τρέµει ως τις άκρες των δακτύλων του».
Μοιάζει σαν ψυχωτικό βίωµα απώλειας των ορίων του εαυτού και
επιρροής από έξω αλλά δεν είναι- το συνοδό συναίσθηµα της ευτυχίας το
διαφοροποιεί σαφώς. «Είναι µια βαθιά ευτυχία µέσα στην οποία ακόµη
και το πιο οδυνηρό και σκοτεινό δεν φαίνεται να είναι αντίθετο, αλλά
µάλλον εξαρτηµένο, κάτι που έχει προκληθεί, ένα απαραίτητο χρώµα
µέσα σε τούτη την υπεραφθονία φωτός…». Όµως ο Nietzsche λειτουργεί
µέσα στην αρχή της πραγµατικότητας καθώς συµπληρώνει «Δεν
αµφιβάλλω καθόλου πως πρέπει κανείς να γυρίσει χιλιάδες χρόνια πίσω
για να βρει κάποιον που θα µπορούσε να πει “είναι και δική µου
εµπειρία”». Παρότι η ναρκισσιστική διάσταση δεν λείπει: «Όλα αυτά
γίνονται άθελα στον ανώτατο βαθµό αλλά και σαν µια θύελλα ενός
αισθήµατος ελευθερίας, απολυτότητας, δύναµης, θεϊκότητας».
Αλλά δείτε τη Σαγήνη που ασκείται από τη γλώσσα, τον
απολλώνιο λόγο: «Το πιο αξιοσηµείωτο είναι ο αθέλητος χαρακτήρας της
εικόνας, της µεταφοράς… Θα έλεγε κανείς για να θυµίσω τα λόγια του
Ζαρατούστρα πως τα πράγµατα έρχονται και προσφέρονται µόνα τους
για να χρησιµέψουν σαν µεταφορές. “Εδώ ανοίγονται σε σένα οι λέξεις
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και οι σκευοθήκες λέξεων κάθε Είναι. Εδώ κάθε Είναι θέλει να γίνει
λέξη, κάθε γίγνεσθαι θέλει να µάθει από σένα να µιλάει”. Αυτή είναι η
εµπειρία µου για την έµπνευση». Κάθε Είναι θέλει να γίνει λέξη. Το
Είναι σαγηνεύεται από τη λέξη, από τη µορφή.

Η αρχή της

εξατοµίκευσης.
Αλλά ο Nietzsche

και ο Ζαρατούστρα είναι χορευτής· έτσι

συνεχίζει (σελ. 123-124): «Πριν από τον Ζαρατούστρα, δεν υπάρχει
σοφία, διερεύνηση της ψυχής, τέχνη του λόγου. Ό,τι είναι πιο κοντινό και
πιο καθηµερινό µιλάει εδώ για ανήκουστα πράγµατα. Αποφθέγµατα που
τρέµουν από πάθος, ευγλωττία που έχει γίνει µουσική, αστραπές που
έχουν ριχτεί εκ των προτέρων σε ανεξιχνίαστα ακόµη µέλλοντα. Η πιο
µεγάλη ικανότητα για µεταφορές που υπήρξε µέχρι σήµερα φαίνεται
φτωχή και παιδιάστικη αν συγκριθεί µε τούτη την επιστροφή της
γλώσσας στη φύση της µεταφορικής γλώσσας. Αυτή όµως είναι η ίδια η
ιδέα του Διόνυσου, λέει ο ίδιος, υποστηρίζοντας και την αντίστροφη
Σαγήνη που ασκείται από τη µουσική, το Διονυσιακό στοιχείο: η γλώσσα
που θέλει να επιστρέψει στη µουσική.
«Ο Ζαρατούστρα νιώθει µέσα σ’ αυτό τον ευρύ χώρο, σ’ αυτή τη
δυνατότητα να προσεγγίζει τα πιο αντιφατικά πράγµατα… “Η ψυχή που
είναι, αυτή που βυθίζεται στο γίγνεσθαι… αυτή που φεύγει από τον
εαυτό της, που τον ξαναπιάνει σε πλατύτερους κύκλους, η πιο σοφή
ψυχή, την οποία παροτρύνει η τρέλα µε τον γλυκύτερο τρόπο”»… Η
ουσία του Διονυσιακού γίνεται αντιληπτή µέσω της αναλογίας της µέθης,
«στη φρίκη και την ηδονική έκσταση που βγαίνει µέσα από το ενδότατο
βάθος του ανθρώπου, και µάλιστα της φύσης, όταν καταρρέει η αρχή της
εξατοµίκευσης» (Nietzsche, 1872, σελ.55). «Ο Απόλλωνας δεν µπορούσε
να ζήσει χωρίς τον Διόνυσο! Σε τελευταία ανάλυση, το “τιτανικό” και το
“βάρβαρο” ήταν εξίσου επιτακτική αναγκαιότητα µε το απολλώνιο!
»(Nietzsche, 1872, σελ.71).
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Μια επιπρόσθετη σαγήνη ασκείται στην αναλυτική διαδικασία από
την ίδια την εκφορά του λόγου του αναλυτή. Ο χορός, η σύνθεση των
δυο (ενστίκτων; λόγων; τάσεων;), του απολλώνιου και του διονυσιακού,
είναι πάντα παρών· για παράδειγµα, όταν ο Nietzsche γράφει ότι ο
ζοφερός κόσµος της Ιλιάδας, δείχνει πιο απαλός, πιο ήπιος, πιο θερµός
µέσω της “έντεχνης απάτης” του Οµήρου: «Δίχως το χέρι του Οµήρου
για προστάτη κι οδηγό µας, αν κάνουµε ένα βήµα πίσω, και γυρίσουµε
στην προ-οµηρική εποχή, τότε τι αντικρύζουµε; Μόνο νύχτα και τρόµο,
πλάσµατα µιας φαντασίας εξοικειωµένης στη φρίκη!» (Nietzsche, 1872,
σελ.103). Παροµοίως, ο ρυθµός της οµιλίας του αναλυτή, η τονικότητα
των λέξεών του, οφείλουν να είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν την
αποδοχή της γλώσσας του από τον αναλυόµενο, να τον σαγηνεύσουν
λοιπόν όπως η γλώσσα του Οµήρου για να µπορεί να αντέξει

τις

«τροµακτικές και τις λεγόµενες απάνθρωπες πλευρές του (ανθρώπου)
που σύµφωνα µε τον Nietzsche, είναι, πιθανότατα, το γόνιµο έδαφος
κάθε ανθρωπισµού του, απ’ το οποίο, αποκλειστικά, ανθίζουν η ορµή, οι
πράξεις και τα έργα του» (Nietzsche, 1872, σελ. 101).
Ο Νίτσε µας προσέφερε έναν µοναδικό, απίστευτα σαγηνευτικό,
χορό αυτών των δυο ανθρώπινων ορµών. Ταγκό ή βαλς, όπως και να τον
δούµε αυτό το χώρο, περισσότερο απολλώνιο ή περισσότερο διονυσιακό,
το βέβαιο είναι ότι σαγήνευσε όλες τις επόµενες γενεές στοχαστών, όπως
µας τόνισε και ο κ. Αλεξανδρίδης στην οµιλία του- σαγήνευσε κι εµάς
που τον διαβάζουµε τρία χρόνια τώρα.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας…
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