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Η ΑΦΑΝΗΣ ΨΥΧΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ

Ο ψυχωτικός είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας! Και δεν εί-
ναι διόλου καταδικασµένος!

Αυτό το συµπέρασµα θα αποκόµιζε κανείς διαβάζοντας τις
κλινικές περιπτώσεις που παρουσιάζονται στο παρόν τεύχος.
Πράγµατι, αν υπάρχει κάτι µε το οποίο πρέπει να εξοικειωθεί ο
σηµερινός ψυχίατρος, ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής, είναι ότι η
ψυχωτική δοµή δεν προuποθέτει οπωσδήποτε παραλήρηµα ή
ψευδαισθήσεις, ούτε απαιτεί υποχρεωτικά φαρµακευτική αγω-
γή. Οι λακανικοί ψυχαναλυτές είναι προ πολλού εξοικειωµένοι
µε αυτή την προσέγγιση και την υπερασπίζονται µε σθένος.

Ο Λακάν είχε φροντίσει να πει ότι ο ψυχαναλυτής δεν πρέπει
να οπισθοχωρεί µπροστά στην ψύχωση. Αυτό δεν σηµαίνει απλώς
ότι η ψυχοθεραπευτική στήριξη είναι χρήσιµη επικουρία της ψυ-
χιατρικής παρακολούθησης, όπως συνήθως περιορίζονται να ανα-
φέρουν τα εγχειρίδια. Σηµαίνει ότι µια ολόκληρη κατηγορία ψυ-
χωτικών υποκειµένων είναι σε θέση να επωφεληθεί από την πα-
ρουσία ενός ψυχαναλυτή, µε τρόπο που να επιτρέπει µια πολύ
ικανοποιητική αντιµετώπιση του πραγµατικού της ύπαρξης.

Ο γενικός τίτλος του κλινικού µας αφιερώµατος, «Όταν η ψύ-
χωση δεν εκδηλώνεται», αντικατοπτρίζει τις ποικίλες εκφάνσεις
µιας λίγο-πολύ αντισταθµιζόµενης ψυχωτικής δοµής.

Οι πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις είναι αναµφίβολα εκείνες
(πρβλ. τις τέσσερις πρώτες) όπου το ψυχιατρικό βλέµµα δεν θα
αναγνώριζε τίποτε περισσότερο από µια χαρακτηρολογική ιδιο-
µορφία ή µια διακύµανση του θυµικού. Εδώ, µόνο η λεπτή εξέ-
ταση της λογικής του υποκειµένου, σύµφωνα µε τον λακανικό προ-
σανατολισµό, είναι σε θέση να διαγνώσει εκείνη τη «διατάραξη
στον πιο ενδόµυχο αρµό του αισθήµατος της ζωής» που προδίδει
το δοµικό πρόβληµα. Η έννοια της κανονικόµορφης, ή κοινότο-
πης, ψύχωσης (Μιλέρ) έρχεται να βελτιώσει τον θεωρητικό εξο-
πλισµό του κλινικού απέναντι σε φαινόµενα που ως τώρα συνο-
ψίζονταν στους ασαφείς προσδιορισµούς της ναρκισσιστικής δια-
ταραχής ή της µεταιχµιακής προσωπικότητας.
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Ο γενικός τίτλος καλύπτει, ωστόσο, κι εκείνες τις περιπτώσεις
στις οποίες η ψύχωση πιθανολογείται µε µεγαλύτερη ευκρίνεια: στις
ανακοινώσεις των Καράλη, Περτέση, Αλεξάκη, Βεριγάκη, τα πα-
ραληρηµατικά ή ψευδαισθητικά στοιχεία δεν απουσιάζουν εντε-
λώς. Όµως, όλα αυτά τα υποκείµενα αντιµετωπίζουν τα σοβαρά
προβλήµατά τους χωρίς προσφυγή στο χηµικό οπλοστάσιο της
τρέχουσας ψυχιατρικής, χάρη στη γνώση που αποκοµίζουν από
την ψυχαναλυτική διαδικασία και στις επινοήσεις που αυτή τους
επιτρέπει. Παρότι, λοιπόν, µπορούµε να εντοπίσουµε εκλυτικές
συγκυρίες, στο κοινωνικό επίπεδο η ψύχωση παραµένει αφανής.

Η χρήση του ψυχαναλυτή, σε τούτες τις περιπτώσεις, δεν είναι
καθόλου τυποποιηµένη: η Φωτεινή (Βεργέτης), ο Γιάννης (Θέµελη),
ο Φρανκ (Φραγκιαδάκη) θα κάνουν αυτό που άλλοι αποκαλούν
«µια βραχεία ψυχοθεραπεία»· η Λένα (Κατσογιάννη) και ο Τεντ
(Περτέση) θα αποκοµίσουν ένα συγκεκριµένο θεραπευτικό απο-
τέλεσµα που θα τους επιτρέψει να «ξαναµπαρκάρουν µε τα σπα-
σµένα τους κουπιά», που θα ’λεγε ο ποιητής· σε άλλους ασθενείς,
η ψυχαναλυτική σχέση τείνει να γίνει µακροχρόνια (βλ. Αλεξάκη,
Βεριγάκη, Βλαστός), σε κάποιες περιπτώσεις µάλιστα εξελίσσε-
ται, κατά κάποιον τρόπο, σε σχέση ζωής (βλ. Παχού, Καράλη).

Η κλινική του υποκειµένου είναι µια κλινική της ιδιαιτερότη-
τας, της απόλυτης ενικότητας του κάθε ασθενούς. Κάθε προσπά-
θεια τυποποίησης ή κατηγοριοποίησης είναι µάταιη. Στο θεµε-
λιώδες κείµενο του Ζακ-Αλέν Μιλέρ, «Επιστρέφοντας στην κανο-
νικόµορφη ψύχωση», καθώς και σ’ εκείνα της Μαρί-Ελέν Μπρους
και του Μικέλ Μπασόλς, θα βρει ο αναγνώστης τις κρίσιµες θεω-
ρητικές επισηµάνσεις που καθοδηγούν τη θεραπεία.

Τα άρθρα του κλινικού αφιερώµατος προέρχονται από πα-
ρουσιάσεις που έγιναν στις «Κλινικές βραδιές» του Κέντρου Ψυ-
χαναλυτικών Ερευνών την τριετία 2011-13, από ανακοινώσεις
στο 11ο Συνέδριο της Νέας Λακανικής Σχολής (Αθήνα, Μάιος
2013) και από παρουσιάσεις στο τακτικό εκπαιδευτικό σεµινάριο
της Ελληνικής Εταιρείας της Ν.Λ.Σ. στο Ηράκλειο (υπεύθυνη η
Γεωργία Φουντουλάκη). Η παρουσία της Μεγαλονήσου στο ανά
χείρας τεύχος είναι αναβαθµισµένη: τα πλήρη πρακτικά της δι-
δασκαλίας του Μικέλ Μπασόλς, προσεχούς προέδρου της Πα-
γκόσµιας Εταιρείας Ψυχανάλυσης, στοιχειοθετούν µια πολύπλευ-
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ρη και καθόλου δυσνόητη προσέγγιση του ψυχωτικού φαινοµένου.
Το πιο απαιτητικό κείµενο του παρόντος τεύχους είναι οπωσ-

δήποτε το λακανικό γραπτό «Για ένα ζήτηµα προκαταρκτικό σε
κάθε δυνατή θεωρία της ψύχωσης», του οποίου δηµοσιεύουµε το
πρώτο µέρος, µαζί µε τον πολύτιµο, και δυσεύρετο, σχολιασµό
του από τον Μιλέρ. Καταγγέλλοντας το ενοποιητικό υποκείµενο
της ψυχολογίας και προάγοντας την αυτονοµία της φωνής ως ενύ-
παρκτου στοιχείου της γλωσσικής δοµής, ο Λακάν δίνει µια ρη-
ξικέλευθη λύση στο πρόβληµα της ψευδαίσθησης. Η τελευταία εί-
ναι µια ακραία εκδήλωση του γεγονότος ότι το υποκείµενο πά-
σχει από τη σηµαίνουσα αλυσίδα και «µιλάει» χωρίς να το ξέρει.
Οι φωνές των ακουστικών ψευδαισθήσεων δεν είναι ήχοι· είναι η
µη αισθητηριακή φωνητική διάσταση της σηµαίνουσας αλυσίδας,
η «άφωνη» φωνή του Άλλου ως τέτοια.

Με τη δηµοσίευση του πρώτου µέρους από το «Προκαταρ-
κτικό ζήτηµα» συµπληρώνεται ένα σηµαντικό κοµµάτι στο παζλ
των µεταφρασµένων λακανικών αναφορών περί ψυχώσεων, δίπλα
στο φερώνυµο Τρίτο Σεµινάριο. Ο άλλος πόλος της λακανικής προ-
σέγγισης του ψυχωτικού υποκειµένου περιστρέφεται, όπως ξέ-
ρουµε, γύρω από τις µεταγενέστερες έννοιες του συνθώµατος και
του βορρόµειου κόµβου. Τόσο στο Σεµινάριο της Κρήτης όσο και
στην ανάλυση του Λεονάρντο ντα Βίντσι (Σκολίδης), θα βρει ο
αναγνώστης χρήσιµες σχετικές επισηµάνσεις. Το καλλιτεχνικό
σύµπτωµα, και η αντισταθµιστική, συνθωµατική, διάστασή του,
φωτίζονται ιδιαίτερα από τρεις κλινικές περιπτώσεις (βλ. Βερι-
γάκη, Φραγκιαδάκη, Χακοµπιάν).

Το τεύχος κλείνει µε µια επιστηµολογική υπόµνηση της γέννη-
σης του ιατρικού βλέµµατος (Λέκκα), κάτι αρκετά πρόσφατο στην
ιστορία του πολιτισµού µας. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το φροt-
δικό διάβηµα εισάγει µια υπέρβαση αυτού του βλέµµατος, υπέρ-
βαση που η λακανική διδασκαλία έρχεται να διατρανώσει. Κάθε
νέος ψυχαναλυτής εγκαλείται να υλοποιήσει για δικό του λογα-
ριασµό το ίδιο βήµα: να ξεπεράσει την τροχοπέδη του επιστηµο-
νισµού και του ψυχολογισµού και να εµπιστευθεί το υποκείµενο
ως «µια απάντηση του πραγµατικού». Επωµιζόµενος παράλληλα
το κόστος του άγχους που κάθε ανάληψη επιθυµίας ενέχει.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ





Η βιβλιογραφική αναφορά είναι: Jacques Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement
possible de la psychose» (1958), Écrits, Seuil, Παρίσι 1966, σσ. 531-541, από τις οποίες µεταφράζο-
νται στο παρόν τεύχος οι σσ. 531-541, που αντιστοιχούν στο πρώτο από τα πέντε διακριτά µέρη του
εκτενούς άρθρου. Το «Προκαταρκτικό ζήτηµα», όπως είθισται να συντοµογραφείται στους λα-
κανικούς κύκλους, αποτυπώνει εν πολλοίς τα πορίσµατα του τρίτου σεµιναρίου (Οι ψυχώσεις, µετ.
Ρ. Χριστοπούλου – Βλ. Σκολίδης, Ψυχογιός, Αθήνα 2005, 2013), όπως δηλώνει ο ίδιος ο Λακάν σε
εισαγωγικό σηµείωµα που δεν αναπαράγεται εδώ. Περιττεύει να παρουσιάσουµε το διάσηµο αυ-
τό κείµενο, κορυφαία στιγµή θεωρητικής σύνθεσης στη διαδροµή του συγγραφέα και αδιαµφισβή-
τητο σηµείο αναφοράς της κλασικής λακανικής προσέγγισης της ψύχωσης. Ας περιοριστούµε να
υπογραµµίσουµε ότι το πρώτο µέρος που δηµοσιεύουµε σήµερα, δεν αποτελεί απλό κολόβωµα του
άρθρου, αλλά διατηρεί µια αυτοτέλεια που επιτρέπει τη διακριτή παρουσία του. Απόδειξη, η ανά-
λυση που του κάνει ο Ζακ-Αλέν Μιλέρ στο αµέσως επόµενο άρθρο, αναδεικνύοντας την εντελώς
ρηξικέλευθη λακανική προσέγγιση του ψευδαισθητικού φαινοµένου.

1. Βλ. εδώ τη σηµ. της
σ. 25 (Σ.τ.µ.)
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ΖΑΚ ΛΑΚΑΝ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ∆ΥΝΑΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ
(ΜΕΡΟΣ 1Ο)

Hoc quod triginta tres per annos in ipso loco studui,

et Sanctae Annae Genio loci, et dilectae juventuti,

quae eo me sectata est, diligenter dedico.1

[531] 1. Προς τον Φρόιντ

1. Μισός αιώνας εφαρµογής του φρο³δισµού στην ψύχωση αφήνει
το πρόβληµά της προς επαναστοχασµό, µε άλλα λόγια στο statu
quo ante.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πριν από τον Φρόιντ η συζήτη-
ση περί ψύχωσης δεν αποµακρύνεται από ένα θεωρητικό υπό-
βαθρο που προσφέρεται ως ψυχολογία και που δεν είναι παρά
ένα «εκλα³κευµένο» κατάλοιπο αυτού που θα αποκαλέσουµε
µακρά µεταφυσική µαγειρική της επιστήµης στη Σχολή της σχο-



2. Ο συγγραφέας χρη-
σιµοποιεί εδώ συστη-
µατικά τους λατινι-
κούς όρους της σχο-
λαστικής φιλοσοφίας.
Percipiens είναι ο
αντιλαµβανόµενος, ο
φορέας της αντίλη-
ψης, και perceptum
το αντιληπτόν, αυτό
που αντιλαµβανόµα-
στε. Λίγο παρακάτω,
τo sensorium είναι το
αισθητόν, αυτό που
αισθανόµαστε µε τα
αισθητήρια όργανα.
(Σ.τ.µ.)
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λαστικής φιλοσοφίας (µε κεφαλαίο Σ, όπως επιβάλλει ο σεβα-
σµός µας).

Παρότι, όµως, η δική µας επιστήµη, όσον αφορά την φύσιν,
µέσα από την όλο και πιο καθαρή µαθηµατικοποίησή της, δεν
κρατάει από εκείνη τη µαγειρική παρά µια οσµή τόσο διακριτι-
κή ώστε να µπορεί κανείς νόµιµα να διερωτηθεί µήπως υπήρξε
υποκατάσταση προσώπου, δεν ισχύει το ίδιο όσον αφορά την
αντίφυσιν (δηλαδή τον έµβιο µηχανισµό που θεωρείται ικανός να
σταθµίσει την εν λόγω φύσιν), που µυρίζει σαν να κάηκε στο ψή-
σιµο προδίδοντας χωρίς καµία αµφιβολία την παµπάλαια πρα-
κτική µε την οποία προετοίµαζε τα µυαλά η εν λόγω µαγειρική.

Κι έτσι η θεωρία της αφαίρεσης, αναγκαία προκειµένου να
εξηγηθεί η γνώση, παγιώθηκε σε µια αφηρηµένη θεωρία των
ικανοτήτων του υποκειµένου, ικανοτήτων που οι ριζοσπαστικό-
τερες αισθησιοκρατικές αιτιάσεις δεν µπόρεσαν να τις κατα-
στήσουν πιο λειτουργικές σε ό,τι αφορά τα υποκειµενικά επιτε-
λέσµατα.

Οι διαρκώς ανανεούµενες απόπειρες να διορθωθούν τα απο-
τελέσµατα [532] µέσα από τα ποικίλα αντίβαρα του συναισθή-
µατος, θα παραµείνουν όντως µάταιες, όσο παραλείπει κανείς
να διερευνήσει εάν το συναισθηµατικό πάθος αφορά το ίδιο
υποκείµενο.

2. Είναι το ερώτηµα που όταν καθίσει κανείς στα θρανία του
σχολείου (µε µικρό σ) µαθαίνει να το παρακάµπτει µια για πάντα:
διότι ακόµη και αν δεχτούµε τις εναλλαγές ταυτότητας του per-
cipiens, η λειτουργία του να συγκροτεί την ενότητα του perceptum
δεν συζητείται.2 Οπότε η δοµική ποικιλοµορφία του perceptum
δεν αφορά µέσα στον percipiens παρά µια ποικιλοµορφία πεδίου
αναφοράς, σε τελική ανάλυση την ποικιλοµορφία των sensoriums.
Κατά κανόνα η ποικιλοµορφία αυτή ξεπερνιέται πάντοτε, εάν ο
percipiens σταθεί στο ύψος της πραγµατικότητας.

Να γιατί εκείνοι που είναι επιφορτισµένοι να απαντήσουν
στο ερώτηµα που θέτει η ύπαρξη του τρελού, δεν έχασαν την ευ-
καιρία να παρεµβάλουν ανάµεσα στο ερώτηµα και στους ίδιους
τα θρανία του σχολείου, τα οποία µετέτρεψαν στη συγκεκριµέ-
νη περίπτωση σε φρούριο κατάλληλο για να κρυφτούν.

Εµείς τολµούµε πράγµατι να τσουβαλιάσουµε µαζί, αν µπο-
ρούµε να πούµε, όλες τις [θεωρητικές] τοποθετήσεις επί του θέ-
µατος είτε είναι µηχανιστικές είτε δυναµικές, είτε θεωρούν τη
γένεση της τρέλας προερχόµενη από το οργανικό υπόστρωµα ή
από τον ψυχισµό, και τη δοµή της απόρροια της αποδιοργάνω-



σης ή της ψυχοσύγκρουσης, ναι, όλες, όσο εφευρετικές κι αν φαί-
νονται, στον βαθµό που εν ονόµατι του, προφανούς, δεδοµένου
ότι µια ψευδαίσθηση είναι ένα perceptum χωρίς αντικείµενο, οι
τοποθετήσεις αυτές περιορίζονται στο να ζητήσουν τον λόγο από
τον percipiens για τούτο το perceptum, χωρίς κανένας να αντι-
λαµβάνεται ότι σε αυτή την αναζήτηση έχουν πηδήξει ένα χρό-
νο, τον χρόνο της διερώτησης για το εάν το ίδιο το perceptum
αφήνει µονοσήµαντο νόηµα στον percipiens που καλείται εδώ να
το εξηγήσει.

Ο χρόνος αυτός θα έπρεπε ωστόσο να θεωρηθεί θεµιτή προ´-
πόθεση σε κάθε απροκατάλειπτη εξέταση της λεκτικής ψευδαί-
σθησης, επειδή η τελευταία δεν είναι αναγώγιµη, όπως θα δού-
µε, ούτε σε ένα επιµέρους sensorium, ούτε κυρίως σε έναν perci-
piens που θα της παρείχε την ενότητά του.

Είναι όντως σφάλµα να εκλαµβάνεται ως ακουστικής φύσεως
η ψευδαίσθηση, τη στιγµή που µπορούµε να αντιληφθούµε ότι
οριακά δεν είναι σε κανένα βαθµό ακουστική (για παράδειγµα
σ’ έναν κωφάλαλο, ή σε οποιονδήποτε µη ακουστικό τοµέα ψευ-
δαισθητικού συλλαβισµού), αλλά κυρίως διαπιστώνοντας ότι η
πράξη τού ακούειν δεν είναι η ίδια, ανάλογα µε το αν αποσκοπεί
στη συνοχή της λεκτικής αλυσίδας, και συγκεκριµένα στον επικα-
θορισµό της κάθε στιγµή από τα επακόλουθα της αλληλουχίας
της, καθώς και στην εξάρτηση κάθε στιγµή της αξίας της από την
έλευση ενός νοήµατος [533] που είναι πάντα έτοιµο προς επα-
ναγωγή, – ή ανάλογα µε το εάν προσαρµόζεται κατά την οµιλία
στην ηχητική διαβάθµιση, για τον εκάστοτε σκοπό της ακουστι-
κής ανάλυσης, τονικό ή φωνητικό, είτε της µουσικής ισχύος.

Τούτες οι πολύ συνοπτικές υποµνήσεις θα αρκούσαν ώστε να
αναδείξουν τη διαφορά των υποκειµενικοτήτων που υπεισέρχο-
νται στη στόχευση του perceptum (και το πόσο αυτή παραγνω-
ρίζεται στα ερωτηµατολόγια που υφίστανται οι ασθενείς και στη
νοσολογία των «φωνών»).

Θα µπορούσε ωστόσο κάποιος να ισχυριστεί ότι περιορίζει
αυτή τη διαφορά σ’ ένα επίπεδο αντικειµενικοποίησης µέσα
στον percipiens.

Όµως τίποτε τέτοιο δεν συµβαίνει. ∆ιότι ακριβώς στο επίπε-
δο όπου η υποκειµενική «σύνθεση» χορηγεί το πλήρες νόηµά της
στην οµιλία, είναι που το υποκείµενο εκδηλώνει όλα τα παρά-
δοξα από τα οποία πάσχει κατά την ιδιότυπη αυτή αντίληψη. Το
ότι τα παράδοξα εµφανίζονται ήδη όταν την οµιλία την εκφέρει
ο άλλος, είναι κάτι που κάνει αρκετά φανερή για το υποκείµενο
την πιθανότητα να υπακούσει σε αυτήν η οποία κυβερνά το
άκουσµά του και την επιφυλακή του, διότι και µόνο που µπαίνει
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3. ∆ηλαδή η απόδοσή
της σε κάποιο υποκεί-
µενο εκφοράς. (Σ.τ.µ.)

4. Για όλη την τρίτη ενό-
τητα, βλ. Οι ψυχώσεις,
ό.π., σσ. 64-74. (Σ.τ.µ.)
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στο πεδίο ακρόασής της, το υποκείµενο υποκύπτει σε µια υπο-
βολή από την οποία δεν ξεφεύγει παρά µόνο περιορίζοντας τον
άλλο να είναι το φερέφωνο ενός λόγου που δεν είναι δικός του
ή µιας πρόθεσης που υποκρύπτεται.

Ακόµη όµως πιο εντυπωσιακή είναι η σχέση του υποκειµένου
µε τη δική του οµιλία, όπου το σηµαντικό συγκαλύπτεται µάλλον
από το καθαρά ακουστικό δεδοµένο ότι δεν γίνεται να µιλάει δί-
χως ν’ ακούει τον εαυτό του. Το ότι δεν µπορεί να ακροάται τον
εαυτό του χωρίς να διχάζεται δεν συνιστά τίποτε το προνοµιακό
στις συµπεριφορές της συνείδησης. Οι κλινικοί έκαναν ένα κα-
λύτερο βήµα ανακαλύπτοντας τη λεκτική κινητική ψευδαίσθηση
όταν ανίχνευσαν κάποιες αρχόµενες φωνητικές κινήσεις. Ωστό-
σο, δεν άρθρωσαν παρ’ όλα αυτά σε τι έγκειται το κρίσιµο ση-
µείο, διότι καθώς το sensorium είναι αδιάφορο κατά την παρα-
γωγή µιας σηµαίνουσας αλυσίδας:

1ον η τελευταία επιβάλλεται από µόνη της στο υποκείµενο
µε τη διάσταση που έχει της φωνής·

2ον αποκτά ως σηµαίνουσα αλυσίδα µια πραγµατικότητα ευ-
θέως ανάλογη του χρόνου –όπως επιβεβαιώνει καθαρά η εµπει-
ρία– που ενέχει η υποκειµενική της3 απόδοση·

3ον η δοµή σηµαίνοντος που έχει είναι καθοριστική γι’ αυτή
την απόδοση, η οποία, κατά κανόνα, είναι διανεµητική, δηλαδή
πολυφωνική, και η οποία συνεπώς θέτει τον, δήθεν ενοποιητικό,
percipiens ως διφορούµενο.

[534] 3. Θα εικονογραφήσουµε τα προαναφερθέντα µε ένα φαι-
νόµενο που αντλούµε από µια δική µας κλινική παρουσίαση
ασθενούς του έτους 1955-56, δηλαδή του ίδιου έτους µε τη σεµι-
ναριακή εργασία που επικαλούµαστε εδώ.4 Ας διευκρινίσουµε
ότι παρόµοιο εύρηµα δεν µπορεί να είναι παρά το αντίτιµο µιας
ολοκληρωτικής υποταγής, όχι ανυποψίαστης πάντως, στις καθαυ-
τό υποκειµενικές θέσεις του αρρώστου, θέσεις που πολύ συχνά
στη συνοµιλία κάποιοι τις ανάγουν βεβιασµένα στη νοσηρή διερ-
γασία, επιτείνοντας έτσι τη δυσκολία προσπέλασής τους µε την
επιφυλακτικότητα που όχι αβάσιµα προκαλούν στο υποκείµενο.

Επρόκειτο όντως για ένα από εκείνα τα δυαδικά παραληρή-
µατα [délires à deux] που έχουµε δείξει από καιρό την τυπική
τους µορφή στο ζεύγος µητέρας-κόρης, και στο οποίο το αίσθη-
µα παρείσδυσης, που είχε εξελιχθεί σε παραλήρηµα επιτήρησης,
δεν αποτελούσε παρά το ανάπτυγµα της άµυνας που χαρακτηρί-
ζει ένα συναισθηµατικό δίπολο, εκτεθειµένο καθώς είναι στην
οποιαδήποτε αλλοτρίωση.



Η κόρη ήταν εκείνη που, όταν την εξετάζαµε, µας έδωσε ως
απόδειξη των ύβρεων µε τις οποίες ήταν αµφότερες στοχοποιη-
µένες από τους γείτονές τους, ένα γεγονός σχετικό µε τον φίλο
της γειτόνισσας, η οποία υποτίθεται ότι τις παρενοχλούσε µε τις
επιθέσεις της από τότε που χρειάστηκε να θέσουν τέρµα σε µια
οικειότητα µαζί της που τους ήταν αρχικά ευπρόσδεκτη. Αυτός
ο άνδρας, που άρα συµµετείχε στην κατάσταση εµµέσως, και
ήταν κατά τα άλλα µια φιγούρα κάπως αµυδρή µέσα στους ισχυ-
ρισµούς της ασθενούς, είχε πετάξει, κατά τα λεγόµενά της, απευ-
θυνόµενος σ’ εκείνη όταν τη συνάντησε στον διάδροµο της πο-
λυκατοικίας, την κακόηχη λέξη: «Σκρόφα!»

Οπότε, εµείς, απρόθυµοι να αναγνωρίσουµε εκεί την αντα-
πόδοση σ’ ένα «Γουρούνι!» που εύκολα θα πιθανολογούσε κα-
νείς εν ονόµατι της προβολής, η οποία σε παρόµοιες περιπτώ-
σεις δεν αντιπροσωπεύει παρά την προβολή του ψυχιάτρου, τη
ρωτήσαµε αβίαστα τι συνέβη να ειπωθεί µέσα της την αµέσως
προηγούµενη στιγµή. Με επιτυχία: διότι παραδέχτηκε χαµογε-
λώντας ότι είχε πράγµατι ψιθυρίσει όταν αντίκρισε τον άνδρα τα
εξής λόγια, που καθώς λέει δεν θα τον έκαναν να δυσανασχετή-
σει: «Έρχοµαι απ’ τον χασάπη…»

Ποιον στόχευαν; ∆υσκολευόταν πολύ να το πει, δίνοντάς µας
έτσι το δικαίωµα να τη βοηθήσουµε. Ως προς το κειµενικό τους
νόηµα, δεν γίνεται να παραβλέψουµε το γεγονός, µεταξύ άλλων,
ότι η ασθενής έφυγε εντελώς ξαφνικά από τον άνδρα της και τα
πεθερικά της, δίνοντας έτσι σ’ ένα γάµο που η µητέρα της αποδο-
κίµαζε µια έκβαση που παρέµενε έκτοτε χωρίς επίλογο, επειδή
είχε αποκτήσει την πεποίθηση ότι αυτοί οι χωριάτες σκόπευαν,
ούτε λίγο ούτε πολύ, προκειµένου να ξεµπερδεύουν [535] µ’ αυ-
τή την ανεπρόκοπη πρωτευουσιάνα, να την κατακρεουργήσουν
κανονικά.

Τι σηµασία έχει εντούτοις το αν πρέπει ή όχι να καταφύγου-
µε στη φαντασίωση του κατακερµατισµένου σώµατος για να κα-
ταλάβουµε µε ποιον τρόπο η ασθενής, δέσµια της δυαδικής σχέ-
σης, απαντάει εκ νέου εδώ σε µια κατάσταση που την ξεπερνά.

Για τον τωρινό σκοπό µας, είναι αρκετό που η ασθενής οµο-
λόγησε ότι η φράση ήταν υπαινικτική, χωρίς ωστόσο να µπορεί
να δείξει τίποτε άλλο από αµηχανία σχετικά µε το ποιον –κάποιον
από τους δύο παρόντες ή την απούσα;– αφορούσε ο υπαινιγµός,
διότι καθίσταται έτσι φανερό ότι το αντωνυµικό εγώ [le je], ως
υποκείµενο της φράσης σε ευθύ λόγο, άφηνε σε εκκρεµότητα,
σύµφωνα µε τη λειτουργία που έχει ως shifter στη γλωσσολογία,5

τον προσδιορισµό του οµιλούντος υποκειµένου, για όσο διάστη-
µα ο υπαινιγµός, µε την εξορκιστική πρόθεσή του πιθανότατα,
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5. Ο Ρόµαν Γιάκοµπσον
δανείζεται από τον
Γιέσπερσεν [Jesper-
sen] αυτόν τον όρο για
να προσδιορίσει εκεί-
νες τις λέξεις του κώ-
δικα που αποκτούν
νόηµα µόνο µέσω των
παραµέτρων (απόδο-
ση, χρονολόγηση, τό-
πος εκποµπής) του
µηνύµατος. Αναγόµε-
νες στην κατάταξη του
Πίρς [Pierce], πρό-
κειται για σύµβολα-
δείκτες. Το κατ’ εξο-
χήν παράδειγµα εί-
ναι οι προσωπικές
αντωνυµίες: τόσο οι
δυσκολίες προσκτή-
σεως τους όσο και τα
λειτουργικά τους ελ-
λείµµατα εικονογρα-
φούν την προβληµα-
τική που γεννούν στο
υποκείµενο αυτά τα
σηµαίνοντα. (Roman
Jakobson, Shifters, ver-
bal categories, and the
Russian verb, Russian
language project, De-
partment of Slavic
languages and litte-
ratures, Harvard Uni-
versity, 1957).



6. Πρβλ. το σεµινάριο
της 8ης Φεβρουα-
ρίου 1956, όπου ανα-
πτύξαµε το παρά-
δειγµα του «κανονι-
κού» φωνηεντισµού
τού: η γαλήνη του δει-
λινού. [Πρβλ. Οι ψυ-
χώσεις, ό.π., σσ. 161-
163].

7. Denkwürdigkeiten ei-
nes Nervenkranken,
von Dr. jur. Daniel-
Paul Scheber, Senäts-
präsident beim kgl.
Oberlandesgericht
Dresden a–D.–Oswald
Mutze in Leipzig,
1903, του οποίου τη
γαλλική µετάφραση
ετοιµάσαµε για χρή-
ση της [ψυχαναλυτι-
κής] οµάδας µας.
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παρέµενε κι αυτός αµφιταλαντευόµενος. Αυτή η αβεβαιότητα
έλαβε τέλος, µετά την παύση, µε την παράθεση της λέξης «σκρό-
φα», που παραείναι προσβλητική για να ακολουθήσει ισοχρονι-
κά την αµφιταλάντευση. Έτσι, ο λόγος έρχεται να πραγµατώσει
την απορριπτική πρόθεσή του µέσα στην ψευδαίσθηση. Στον τό-
πο όπου το άφατο αντικείµενο απορρίπτεται στο πραγµατικό,
ακούγεται µια λέξη, επειδή, ερχόµενη στη θέση αυτού που δεν
έχει όνοµα, δεν µπόρεσε να ακολουθήσει την πρόθεση του υπο-
κειµένου δίχως να αποκοπεί από αυτήν µέσω της παύλας της
ανταπάντησης: αντιπαραθέτοντας την υβριστική αντέγκληση
στον γογγυσµό της έγκλησης που αποδίδεται πλέον στην ασθε-
νή µε τον δείκτη του αντωνυµικού εγώ, και συναντώντας µε την
αδιαφάνειά της τα επιφωνήµατα του έρωτα, που όταν ξεµένει
από σηµαίνοντα για να προσφωνήσει το αντικείµενο του υµε-
ναίου, χρησιµοποιεί σαν ενδιάµεσο το φαντασιακό σε όλη του
την ωµότητα: «Θα σε φάω… – Λαχανάκι!» «Θα λιώσεις… – Πο-
ντικάκι!»

4. Τούτο το παράδειγµα δεν προάγεται εδώ παρά για να συλλά-
βουµε ζωντανά πως η λειτουργία της αποπραγµάτωσης [irréalisa-
tion] δεν συνιστά το άπαν του συµβόλου. ∆ιότι για να είναι
αδιαµφισβήτητη η ανάδυσή του µέσα στο πραγµατικό, αρκεί
απλώς να εµφανιστεί, όπως κοινώς γίνεται, υπό µορφή σπασµέ-
νης αλυσίδας.6

[536] Εδώ αγγίζει κανείς επίσης το αποτέλεσµα που έχει κά-
θε σηµαίνον άπαξ και γίνει αντιληπτό, να επιφέρει στον perci-
piens µια συγκατάθεση προκαλούµενη από την αφύπνιση της
κρυφής διπροσωπίας του δεύτερου από την έκδηλη αµφισηµία
του πρώτου.

Φυσικά, όλα αυτά µπορεί να θεωρηθούν αποτελέσµατα πλά-
νης στο πλαίσιο της κλασικής προοπτικής του ενοποιητικού υπο-
κειµένου.

Το εντυπωσιακό ωστόσο είναι ότι αυτή η προοπτική, περιο-
ρισµένη στον εαυτό της, δεν παρέχει για την ψευδαίσθηση λόγου
χάριν, παρά κάτι απόψεις τόσο πενιχρές ώστε η εργασία ενός
τρελού –ενός πολύ αξιόλογου τρελού βέβαια, όπως δείχνει να εί-
ναι ο Πρόεδρος Σρέµπερ στα Αποµνηµονεύµατα ενός νευροπα-
θούς–7 να µπορεί, αφού γνώρισε, ήδη πριν από τον Φρόιντ, την
εξαιρετική υποδοχή των ψυχιάτρων, να θεωρείται ακόµη και µε-
τά από αυτόν, ένα σύγγραµµα που συνιστάται ως εισαγωγή στη
φαινοµενολογία της ψύχωσης, και όχι µόνο για τον αρχάριο.

Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε, και για εµάς, το υπόβαθρο µιας



δοµικής ανάλυσης, όταν στο σεµινάριό µας του έτους 1955-1956
για τις φρο³δικές δοµές στις ψυχώσεις, ακολουθώντας τη συµ-
βουλή του Φρόιντ, επιχειρήσαµε την επανεξέτασή του.

Η σχέση µεταξύ του σηµαίνοντος και του υποκειµένου που
αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει, συναντάται ήδη, όπως βλέπουµε
µε τούτο το προοίµιο, στην όψη των φαινοµένων, εάν, ανακά-
µπτοντας από την εµπειρία του Φρόιντ, ξέρει κανείς το σηµείο
όπου αυτή οδηγεί.

Πάντως, µε το φαινόµενο ως αφετηρία, και συνεχίζοντας κα-
ταλλήλως, θα εύρισκε κανείς το σηµείο αυτό, όπως συνέβη µε
εµάς όταν µια πρώτη µελέτη της παράνοιας µας έφερε πριν από
τριάντα χρόνια στο κατώφλι της ψυχανάλυσης.8

Πράγµατι, πουθενά η απατηλή αντίληψη περί µιας ψυχικής
διεργασίας [processus psychique] [537] υπό την έννοια του Γιά-
σπερς, ένδειξη της οποίας αποτελεί το σύµπτωµα, δεν είναι τό-
σο ανυπόστατη όσο στην προσέγγιση της ψύχωσης, διότι πουθε-
νά το σύµπτωµα, εάν ξέρει κανείς να το διαβάσει, δεν είναι πιο
ξεκάθαρα συναρθρωµένο µε την ίδια τη δοµή.

Τούτο µας επιβάλλει να ορίσουµε αυτή τη διεργασία µέσα
από τις πολύ ριζοσπαστικές ορίζουσες της σχέσης του ανθρώπου
µε το σηµαίνον.

5. Όµως δεν είναι ανάγκη να φτάσουµε εκεί για να στρέψουµε
το ενδιαφέρον µας στην ποικιλοµορφία µε την οποία εµφανίζο-
νται οι λεκτικές ψευδαισθήσεις στα Αποµνηµονεύµατα του Σρέ-
µπερ, ούτε για να αναγνωρίσουµε εκεί κάποιες διαφορές πολύ
αλλιώτικες από εκείνες µε τις οποίες ταξινοµούνται «κλασικά»,
ανάλογα µε τον τρόπο εµπλοκής τους στον percipiens (ο βαθµός
της «πεποίθησής» του) ή στην πραγµατικότητα του τελευταίου
(«η ακουστικοποίηση»): δηλαδή πολύ περισσότερο τις διαφορές
που αφορούν την οµιλιακή δοµή των ψευδαισθήσεων, εφόσον
αυτή η δοµή είναι ήδη µέσα στο perceptum.

Εξετάζοντας το κείµενο και µόνο των ψευδαισθήσεων, προ-
κύπτει αµέσως για τον γλωσσολόγο µια διάκριση µεταξύ φαινο-
µένων του κώδικα και φαινοµένων του µηνύµατος.

Στα φαινόµενα του κώδικα ανήκουν σύµφωνα µε αυτή την
προσέγγιση [του γλωσσολόγου] οι φωνές που µεταχειρίζονται
την Grundsprache, την οποία µεταφράζουµε ως βασική γλώσσα,
και που ο Σρέµπερ την περιγράφει (S. 13-Ι)9 ως «γερµανικά κά-
πως αρχα³κά αλλά πάντοτε ακριβέστατα, τα οποία διακρίνονται
ιδίως για τον µεγάλο τους πλούτο σε ευφηµισµούς». Σε άλλο ση-
µείο (S. 167-ΧΙΙ) αναφέρεται µε θλίψη «στην αυθεντικότητα της
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8. Πρόκειται για τη δι-
δακτορική διατριβή
µας στην ιατρική, µε
τίτλο Περί της παρα-
νοtκής ψυχώσεως ως
προς τις σχέσεις της µε
την προσωπικότητα,
την οποία ο δάσκαλός
µας Εγιέ [Heuyer], σε
επιστολή του προς το
πρόσωπό µας, έκρινε
µε µεγάλη ευστοχία
ως εξής: «Ένα χελι-
δόνι δεν φέρνει την
άνοιξη»· προσθέτο-
ντας δε σχετικά µε τη
βιβλιογραφία: «Αν τα
διαβάσατε όλα αυτά,
σας λυπάµαι». Τα εί-
χα, όντως, διαβάσει
όλα.

9. Οι παρενθέσεις που
περιλαµβάνουν το
γράµµα S ακολουθού-
µενο από δύο αριθ-
µούς (αραβικός ο µεν,
ρωµα³κός ο δε) θα
χρησιµοποιηθούν στο
παρόν κείµενο για να
παραπέµπουν αντι-
στοίχως στη σελίδα
και στο κεφάλαιο των
Denkwürdigkeiten στην
πρωτότυπη έκδοση,
σελιδαρίθµηση που
ευτυχώς έχει µετα-
φερθεί στα περιθώ-
ρια της αγγλικής έκ-
δοσης.
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µορφής τους, που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και απλότητα».
Αυτό το τµήµα των φαινοµένων εξειδικεύεται σε φράσεις

νεολογικές ως προς τη µορφή τους (νέες σύνθετες λέξεις, αλλά
σύνθεση εδώ συµβατή µε τους κανόνες της γλώσσας του ασθε-
νούς) και ως προς τη χρήση τους. Οι ψευδαισθήσεις πληροφορούν
το υποκείµενο για τις µορφές και τις χρήσεις που συγκροτούν
τον νεοκώδικα: το υποκείµενο οφείλει στις ψευδαισθήσεις, για
παράδειγµα, κατά πρώτον, την επονοµασία Grundsprache για
να τον υποδηλώσει.

Πρόκειται για κάτι αρκετά παρεµφερές µε εκείνα τα µηνύ-
µατα που οι γλωσσολόγοι ονοµάζουν αυτώνυµα, καθότι το ίδιο
το σηµαίνον (και όχι αυτό που σηµαίνει) αποτελεί το αντικείµε-
νο της επικοινωνίας. [538] Αυτή όµως η, ιδιόµορφη αλλά φυσιο-
λογική, σχέση του µηνύµατος προς τον εαυτό του αναδιπλασιά-
ζεται εδώ από το ότι αυτά τα µηνύµατα φαίνεται να υποστηρίζο-
νται από κάποια όντα, τις σχέσεις των οποίων δηλώνουν τα ίδια
[τα µηνύµατα] µε τρόπους που φαίνονται να είναι πολύ ανάλο-
γοι µε τις διασυνδέσεις του σηµαίνοντος. Ο όρος Nervenanhang,
που τον µεταφράζουµε ως πρόσφυση νεύρων, και που προέρχε-
ται επίσης από αυτά τα µηνύµατα, εικονογραφεί την εν λόγω πα-
ρατήρηση, επειδή πάθος και δράση µεταξύ αυτών των όντων
ανάγεται σε προσφυόµενα ή αποπροσφυόµενα νεύρα, αλλά και
επειδή τα τελευταία καθώς και οι θεtκές ακτίνες (Gottesstrahlen),
µε τις οποίες είναι οµοιογενή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η οντο-
ποίηση των λόγων που υποστηρίζουν (S. 130-Χ : το οποίο οι φω-
νές διατυπώνουν ως εξής: «Μην ξεχνάτε ότι η φύση των ακτίνων
είναι ότι οφείλουν να µιλούν»).

Συσχέτιση εδώ του συστήµατος µε τη δική του συγκρότηση
από σηµαίνον που θα έπρεπε να υπαχθεί στον φάκελο του ζητή-
µατος της µεταγλώσσας, και η οποία τείνει κατά την άποψή µας
να καταδείξει την ακαταλληλότητα αυτής της έννοιας εάν απο-
σκοπεί να ορίσει κάποια διαφοροποιηµένα στοιχεία µέσα στη
γλώσσα.

Ας παρατηρήσουµε αφετέρου ότι βρισκόµαστε εδώ µπροστά
σ’ εκείνα τα φαινόµενα που κακώς αποκαλούνται διαισθητικά,
επειδή το σηµασιακό επιτέλεσµα προηγείται της αναπτύξεως της
σηµασίας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα αποτέλεσµα του ση-
µαίνοντος, αφού ο βαθµός βεβαιότητάς του (δεύτερος βαθµός:
σηµασία σηµασίας) αποκτά βαρύτητα ευθέως ανάλογη µε το αι-
νιγµατικό κενό που εµφανίζεται αρχικά στη θέση της ίδιας της
σηµασίας.

Το διασκεδαστικό στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι πως
όσο περισσότερο τείνει να πέφτει για το υποκείµενο η υψηλή τά-



10. Ας σηµειώσουµε ότι
ο έπαινός µας εδώ
επιτείνει εκείνον του
Φρόιντ, ο οποίος δεν
διστάζει να αναγνω-
ρίσει στο ίδιο το πα-
ραλήρηµα του Σρέ-
µπερ ένα προανά-
κρουσµα της θεω-
ρίας της Λίµπιντο
(G.W., VIII, σ. 315).
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ση του σηµαίνοντος, δηλαδή όσο οι ψευδαισθήσεις περιορίζο-
νται σε επωδούς, σε ψιθυρίσµατα, που η κενότητά τους καταλο-
γίζεται σε όντα δίχως ευφυ³α και προσωπικότητα, είτε εντελώς
ξεγραµµένα από το πεδίο του όντος, τόσο περισσότερο λοιπόν,
λέµε εµείς, αναφέρονται οι φωνές στην Seelenauffassung, στην
αντίληψη των ψυχών (σύµφωνα µε τη βασική γλώσσα), η οποία
αντίληψη εκδηλώνεται ως ένας κατάλογος σκέψεων που είναι
αντάξιος ενός βιβλίου κλασικής ψυχολογίας. Κατάλογος που
συνδέεται στις φωνές µε µια πρόθεση λογιωτατισµού, πράγµα
που δεν εµποδίζει το υποκείµενο να προσθέτει εκεί πολύ εύστο-
χα σχόλια. Ας σηµειώσουµε ότι σε αυτά τα σχόλια η πηγή των
όρων διαχωρίζεται πάντοτε προσεκτικά, όταν για παράδειγµα
το υποκείµενο χρησιµοποιεί τη λέξη Instanz (S. σηµείωση του
29-ΙΙ· πρβλ. σηµειώσεις [539] από 11 έως 21-Ι) τονίζει σε υπο-
σηµείωση: τούτη η λέξη είναι δική µου.

Παροµοίως, δεν του διαφεύγει η πρωταρχική σπουδαιότητα
στην ψυχική οικονοµία των σκέψεων µνήµης (Erinnerungsgedan-
ken), και σπεύδει να επισηµάνει τη σχετική απόδειξη µε την ποιη-
τική και µουσική χρήση της µετατονικής επανάληψης.

Ο ασθενής µας, ο οποίος χαρακτηρίζει αµίµητα αυτή την
«αντίληψη των ψυχών» ως «την κάπως εξιδανικευµένη αναπα-
ράσταση που σχηµάτισαν οι ψυχές για την ανθρώπινη ζωή και
σκέψη» (S. 164-ΧΙΙ), πιστεύει πως έχει έτσι «κατακτήσει από-
ψεις για την ουσία της διαδικασίας της σκέψης και του συναι-
σθήµατος στον άνθρωπο για τις οποίες πολλοί ψυχολόγοι θα τον
ζήλευαν» (S. 167-ΧΙΙ).

Του το αναγνωρίζουµε πολύ ευχαρίστως, πόσο µάλλον που,
σε αντίθεση µε τους ψυχολόγους, τις γνώσεις αυτές που τόσο
χιουµοριστικά αξιολογεί, δεν φαντάζεται ότι τις αντλεί από τη φύ-
ση των πραγµάτων, και που, αν πιστεύει ότι πρέπει να τις αξιο-
ποιήσει, το κάνει, όπως προαναφέραµε, µε βάση µια σηµασιο-
λογική ανάλυση!10

Όµως, για να ξαναπιάσουµε το νήµα µας, ας έρθουµε στα
φαινόµενα που θα αντιτάξουµε στα προηγούµενα ως φαινόµενα
του µηνύµατος.

Πρόκειται για διακοπτόµενα µηνύµατα, στα οποία στηρίζε-
ται µια σχέση του υποκειµένου µε τον θε³κό συνοµιλητή του, και
που εκείνα της δίνουν τη µορφή ενός challenge ή µιας δοκιµασίας
αντοχής.

Η φωνή του [θε³κού] παρτενέρ περιορίζει πράγµατι τα εν λό-
γω µηνύµατα σ’ ένα αρχίνισµα φράσης, που το νοηµατικό συ-
µπλήρωµά της δεν παρουσιάζει µάλιστα δυσκολία για το υπο-
κείµενο, εκτός από την πιεστική, επιθετική πλευρά της, πολύ συ-



11. Πρβλ. σ. 808. [Ο
Λακάν παραπέµπει
στη σελίδα της γαλ-
λικής έκδοσης των
Γραπτών όπου απει-
κονίζεται το λεγόµε-
νο Γράφηµα της επι-
θυµίας. (Σ.τ.µ)]
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χνά τόσο βλακώδη που τον αποθαρρύνει. Η γενναιότητα που
επιδεικνύει ώστε να µην αποτύχει στην ανταπάντησή του, ή να
αχρηστέψει τις παγίδες που του στήνουν, δεν είναι ήσσονος ση-
µασίας για τη δική µας ανάλυση του φαινοµένου.

Θα σταθούµε όµως εδώ πάλι στο ίδιο το κείµενο της ψευδαι-
σθητικής πρόκλησης (ή καλύτερα πρόταξης), όπως θα µπορού-
σαµε να την ονοµάσουµε. Για την εν λόγω δοµή, το υποκείµενο
µας δίνει τα εξής παραδείγµατα (S. 217-ΧVI): 1) Nun will ich
mich… (Τώρα εγώ θα…)· 2) Sie sollen nämlich… (Εσείς θα έπρε-
πε…)· 3) Das will ich mir… (Εγώ πρόκειται…), για να περιορι-
στούµε σε τούτα, [540] – στα οποία οφείλει να ανταπαντήσει µε
το σηµασιακό τους συµπλήρωµα, υπεράνω αµφιβολίας για τον
ίδιο, δηλαδή: 1ον, …παραδεχτώ το γεγονός ότι είµαι ηλίθιος·
2ον, …από την πλευρά σας να εκτεθείτε (λέξη της βασικής γλώσ-
σας) ως αρνητής του Θεού και να επιδοθείτε σε µια φιλήδονη
ελευθεριότητα, χωρίς να µιλήσουµε για τα υπόλοιπα· 3ον, …να
το καλοσκεφτώ.

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η φράση διακόπτεται στο
σηµείο όπου τελειώνει η οµάδα των λέξεων τις οποίες θα µπο-
ρούσαµε να ονοµάσουµε όρους-δείκτες, δηλαδή οι λέξεις εκεί-
νες που η λειτουργία τους µέσα στο σηµαίνον τις προσδιορίζει,
σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα όρο, ως shifters, δηλαδή συ-
γκεκριµένα οι όροι που, µέσα στον κώδικα, υποδεικνύουν τη θέ-
ση του υποκειµένου µε βάση το ίδιο το µήνυµα.

Οπότε, το καθαρά λεξιλογικό τµήµα της φράσης, µε άλλα λό-
για εκείνο που περιλαµβάνει τις λέξεις που ο κώδικας ορίζει µέ-
σω της χρήσης τους, είτε πρόκειται για τον κοινό κώδικα είτε για
τον παραληρηµατικό κώδικα, παραµένει αφανές.

Πώς να µην εντυπωσιαστεί κανείς από την επικυριαρχία της
λειτουργίας του σηµαίνοντος σε αυτές τις δύο τάξεις φαινοµέ-
νων, και πώς να µην παρακινηθεί να αναζητήσει τι υπάρχει στο
βάθος της σύµπραξης που στοιχειοθετούν: σύµπραξη ενός κώ-
δικα συγκροτηµένου από µηνύµατα περί του κώδικα, και ενός
µηνύµατος συρρικνωµένου σε όσα µέσα στον κώδικα υποδηλώ-
νουν το µήνυµα.

Όλα αυτά θα χρειαζόταν να µεταφερθούν µε πολύ µεγάλη
προσοχή σε ένα γράφηµα,11 στο οποίο επιχειρήσαµε ετούτη µά-
λιστα τη χρονιά να αναπαραστήσουµε τις διασυνδέσεις στο εσω-
τερικό του σηµαίνοντος όπως αυτές δοµούν το υποκείµενο.

∆ιότι υπάρχει εκεί µια τοπολογία, η οποία είναι εντελώς δια-
φορετική από εκείνη που θα µπορούσε να µας κάνει να φαντα-
στούµε η απαίτηση για έναν άµεσο παραλληλισµό της µορφής των
φαινοµένων µε τις οδούς αγωγιµότητάς τους στον νευράξονα.



12. Ακολουθούν άλλα
τέσσερα αριθµηµέ-
να µέρη, τα εξής:
2. Μετά τον

Φρόιντ· 3. Μαζί
µε τον Φρόιντ·
4. Από την πλευ-
ρά του Σρέµπερ·
5. Υστερόγραφο.
(Σ.τ.µ.)
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Αυτή όµως η τοπολογία, που ακολουθεί τη γραµµή που εγκαι-
νίασε ο Φρόιντ, όταν επιχείρησε, αφού είχε διανοίξει µε τα όνει-
ρα το πεδίο του ασυνειδήτου, να περιγράψει τη δυναµική του,
νιώθοντας απερίσπαστος από κάθε µέριµνα για εντοπισµό στον
[εγκεφαλικό] φλοιό, είναι ακριβώς κάτι που µπορεί να προετοι-
µάσει καλύτερα τα ερωτήµατα µε τα οποία θα διερευνήσει κα-
νείς την επιφάνεια του φλοιού.

∆ιότι µόνο ύστερα από τη γλωσσολογική ανάλυση του φαι-
νοµένου της γλώσσας µπορεί κανείς να προσδιορίσει νόµιµα τη
σχέση που η γλώσσα συγκροτεί µέσα στο υποκείµενο, και ταυ-
τόχρονα να οριοθετήσει την τάξη των «µηχανών» [541] (µε την
καθαρά προσεταιριστική έννοια που έχει ο όρος στη µαθηµατι-
κή θεωρία των δικτύων) που µπορούν να πραγµατοποιήσουν αυ-
τό το φαινόµενο.

Εξίσου αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η φρο³δική εµπει-
ρία είναι που οδήγησε τον συντάκτη αυτών των γραµµών στην
κατεύθυνση που εκτίθεται εδώ. Ας περάσουµε λοιπόν στο τι προ-
σφέρει αυτή η εµπειρία στο ζήτηµά µας.12



Όλες οι ψυχώσεις δεν παίρνουν τη μορφή της εκδηλω-
μένης, εκρηκτικής ψύχωσης. Υπάρχουν ψυχωτικοί που 
θα ζήσουν όλη τους τη ζωή εξίσου ήρεμα όπως στην 
κανονικόμορφη ψύχωση. Υπάρχουν ψυχώσεις εν υπνώ-
σει, όπως υπάρχουν εν υπνώσει κατάσκοποι, που δεν θα 
αφυπνιστούν ποτέ. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ψυ-
χώσεις που μπορούν να εκλυθούν και σε αυτές που δεν 
μπορούν. Η ψύχωση είναι μια εκτεταμένη ήπειρος, μια 
απέραντη ήπειρος.

Η κανονικόμορφη ψύχωση συλλαμβάνει την ύπαρξη 
μιας «διατάραξης στον πιο ενδόμυχο αρμό του αισθήμα-
τος της ζωής στο υποκείμενο» (Λακάν). Αυτό σημαίνει ότι 
όλες τις μικρές λεπτομέρειες, που φαίνονται απόμακρες 
η μία από την άλλη, μπορούμε να τις συνδέσουμε με μια 
κεντρική διατάραξη. Πρέπει λοιπόν να οργανωθεί η κλι-
νική περίπτωση. Στις λεγόμενες περιπτώσεις borderline, 
φαίνεται να μην είναι ούτε ψύχωση ούτε νεύρωση. Εμείς 
δεν πιστεύουμε σε κάτι τέτοιο. Η κατηγορία της κανονικό-
μορφης ψύχωσης προέρχεται από την πρακτική, από τις 
πρακτικές δυσκολίες. Αν δεν αναγνωρίζετε μια νεύρωση, 
αν δεν βλέπετε προφανή σημεία ψύχωσης, τότε αναζη-
τήστε τις μικρές ενδείξεις. Πρόκειται για μια κλινική των 
μικρών ενδείξεων της διάκλεισης.

 Ζακ-Αλέν Μιλέρ 
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