Νηόζια Αβδελίδη
Προκαηαρκηικά ερωηήμαηα για ηον οριζμό ηης κανονικόμορθης
ψύχωζης
Οριζμός και όρια
Σν 1998 ν Ζαθ Αιέλ-Μηιέξ εηζάγεη ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε σο «ε
αληηζηαζκηζκέλε ςχρσζε, ε αλαπιεξσκέλε ςχρσζε, ε κε εθδεισκέλε
ςχρσζε, ε ςχρσζε ππφ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε ςχρσζε ζε ζεξαπεία, ε
ςχρσζε ζε αλάιπζε, ε ζυλζσκαηηθή ςχρσζε»1.
Ο φξνο θαλνληθφκνξθε ςχρσζε εηζήρζε γηα λα πεξηγξάςεη ςπρσηηθά
ππνθείκελα

ηα

νπνία δελ παξνπζηάδνπλ

«εληππσζηαθά»

θαη

ερεξά

ζπκπηψκαηα, δελ έρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεηψδε θαηλφκελα, δελ ζπλαληάκε
αξζξσκέλν παξαιήξεκα, νχηε ςεπδαηζζήζεηο2. Αθνινπζψληαο απηή ηε
ινγηθή, γηα λα θαηαθέξνπκε λα νξίζνπκε ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε ζα
πξέπεη θαη’ αξράο λα απνθαζίζνπκε πνηα είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεηψδε
θαηλφκελα θαη πνηα φρη, θαη ηη ελλννχκε φηαλ ιέκε αξζξσκέλν παξαιήξεκα.
Τπάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ππνθεηκεληθέο εξκελείεο.
Γηα ηνλ Λνπίο νιάλν (Luis Solano), ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε είλαη κηα
ρακειφθσλε ςχρσζε, ρσξίο παξαιήξεκα, κε ζηνηρεηψδε θαηλφκελα
ζησπειά πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε απφ ην ζηπι ηνπ ιφγνπ ηνπ
ππνθεηκέλνπ. Η ιχζε ηνπ ππνθεηκέλνπ δελ είλαη ην παξαιήξεκα αιιά θάηη ηεο
ηάμεο ηνπ ζπκπηψκαηνο πνπ ίζσο ηνπ επηηξέπεη ε θαθή ζπλάληεζε λα κελ
έρεη θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο3. Γηα ηνλ Εξίθ Λσξάλ (Eric Laurent)
«πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα παξαμεληέο [bizarreries], γηα ηδηαίηεξα ζηπι δσήο,
γηα εθεπξέζεηο»4.

1

J.-A. Miller, «Clinique floue», La psychose ordinaire, Agalma, Παξίζη 1999, ζ. 230.
M. Mazzotti, Scilicet, Les objets a dans l’expérience psychanalytique, École de la Cause Freudienne,
Navarin diffusion Seuil, Παξίζη 2008, ζ. 349.
3
L. Solano, « Le psychotique, que peut-il attendre de la psychanalyse? », εκηλάξην ζην Μόληξεαι
11/3/2005, Le pont Freudien (δηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν), ζ. 11-13.
4
E. Laurent, «La psychose ordinaire», La Cause freudienne 65, Navarin, Παξίζη 2007, ζ. 195.
2

1

Δέθα ρξφληα αξγφηεξα ζε κηα επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε ν
Μηιέξ καο δίλεη θάπνηεο επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο. «Η θαλνληθφκνξθε ςχρσζε
δελ έρεη έλαλ άηεγθην νξηζκφ»5. Δελ είλαη ζίγνπξν, καο ιέεη, φηη πξφθεηηαη γηα
κηα θαηεγνξία αληηθεηκεληθή. Ελψ ε

λεχξσζε είλαη κηα δνκή πνιχ

ζπγθεθξηκέλε, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε. Αλ ινηπφλ
δελ αλαγλσξίδνπκε απηή ηελ πνιχ ζπγθεθξηκέλε δνκή ζε έλα ππνθείκελν,
καο πξνθαιεί λα ζηνηρεκαηίζνπκε φηη πξφθεηηαη γηα ζπγθαιπκκέλε ςχρσζε.
Ίζσο, ζπλερίδεη, ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε λα είλαη κηα ςχρσζε πνπ δελ
είλαη έθδειε φζν δελ έρεη αθφκε εθιπζεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη κε εθδεισκέλε
ςχρσζε θαη θαλνληθφκνξθε ςχρσζε είλαη έλα θαη ην απηφ ή φηη κηα
θαλνληθφκνξθε ςχρσζε κπνξεί λα θηάζεη σο ηελ έθιπζε; Αο είκαζηε
επηθπιαθηηθνί, αθνχ ιίγν παξαθάησ ζην ίδην θείκελν δηεπθξηλίδεη: «Τπάξρεη
δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ςπρψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ θαη ζε εθείλεο
πνπ δελ κπνξνχλ»6. Καη απηφ είλαη ην επηπιένλ βήκα πνπ καο θαιεί λα
θαηαλνήζνπκε. Ο Μηιέξ νκνινγεί πσο γηα ρξφληα ελαληησλφηαλ ζηελ ηδέα κηαο
κε εθδεισκέλεο ςχρσζεο. κσο, φπσο ηνλίδεη: «Σα θιηληθά θαηλφκελα είλαη
εδψ. ηαλ έρεηε κηα ςχρσζε πνπ εθδειψλεηαη, ε πεξίνδνο πνπ πξνεγείηαη
είλαη κηα πεξίνδνο κε εθδεισκέλεο ςχρσζεο».7 Αιιά, ζπλερίδεη, «ην
επηπιένλ βήκα είλαη λα θαηαλνήζνπκε φηη θάπνηεο ςπρψζεηο δελ νδεγνχλ
πξνο κηα έθιπζε: ςπρψζεηο κε κηα δηαηαξαρή ζηνλ πην ζηελφ ζχλδεζκν, πνπ
εμειίζζνληαη ρσξίο ζφξπβν, αιιά κε κηα ηξχπα, κηα παξέθθιηζε ή κηα
απνζχλδεζε πνπ δηαησλίδεηαη» 8.
Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ήδε απφ ην 1991 ν Μηιέξ κηιά φρη κφλν γηα κε
εθδεισκέλε ςχρσζε, αιιά θαη γηα ςχρσζε κε δπλάκελε λα εθιπζεί
[psychose non déclenchable]9.
Έλα πξψην εξψηεκα είλαη αλ ζηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε ππάξρεη
έθιπζε. Ο Ζαλ-Κισλη Μαιεβάι (Jean-Claude Maleval) ζρνιηάδνληαο ηελ
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πεξίπησζε ηνπ Πέληξν, πεξηζηαηηθφ εθδεισκέλεο ςχρσζεο ηεο Μάξηα έξα
Φξεληηάλη (Marta Serra Frediani), καο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε κηα ηδηφηεηα ηνπ
ηέινπο ηεο αλάιπζεο ηνπ ςπρσηηθνχ, ηελ νπνία νλνκάδεη «θαηάιεμε ζε κηα
δηαπγή θαλνληθφκνξθε ςχρσζε»10. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη φπνηα
ςχρσζε δελ είλαη εθδεισκέλε είλαη θαλνληθφκνξθε; Απηφ λνκίδσ πσο
εμαξηάηαη απφ ην πψο ηειηθά ζα νξίζνπκε ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε.
Πάλησο ν Μαιεβάι ηζρπξίδεηαη φηη «ε θιηληθή ηεο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο
ζπκκεηέρεη ζηελ ίδηα δνκή, θαη δελ δηαθέξεη απφ ηελ θιηληθή ςχρσζε παξά
κφλν σο πξνο ηε δηαθξηηηθφηεηα ησλ εθδειψζεψλ ηεο θαη ηνπο πξσηφηππνπο
ηξφπνπο ζηαζεξνπνίεζήο ηεο»11. Πψο φκσο ζα εμεγνχζακε ηε δηαθνξά
αλάκεζα ζηηο ςπρψζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ θαη ζε εθείλεο πνπ δελ
κπνξνχλ; Ση είλαη απηφ πνπ ζα καο επηηξέςεη λα

κηιήζνπκε γηα

θαλνληθφκνξθε ςχρσζε;
Καηά ηε γλψκε κνπ ηα πξάγκαηα εδψ είλαη ιίγν κπεξδεκέλα. Ο Μηιέξ απφ
ηε κηα καο δίλεη ηα εξγαιεία ηεο ηξηπιήο εμσηεξηθφηεηαο [externalité]
(θνηλσληθήο,

ζσκαηηθήο

θαη

ππνθεηκεληθήο)

γηα

ηε

δηάγλσζε

ηεο

θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο θαη ηεο δηαηαξαρήο ζηνλ πην ζηελφ ζχλδεζκν ηνπ
αηζζήκαηνο δσήο ηνπ ππνθεηκέλνπ, δειαδή καο θαιεί λα εληνπίζνπκε ζηελ
θαλνληθφκνξθε

ςχρσζε

κηα

ηξηπιή

δπζιεηηνπξγία

ζηε

ζρέζε

ηνπ

ππνθεηκέλνπ κε ηνλ θνηλσληθφ δεζκφ, ην ζψκα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ 12, απφ ηελ
άιιε φκσο ηζρπξίδεηαη φηη ν άλζξσπνο κε ηνπο ιχθνπο ήηαλ κηα
θαλνληθφκνξθε ςχρσζε αθνχ είρε πάξα πνιιά λεπξσηηθά ζηνηρεία13. Είλαη
θνηλφο ηφπνο φηη ν άλζξσπνο κε ηνπο ιχθνπο είρε ζηνηρεία ςεπδαηζζεηηθά θαη
παξαιεξεκαηηθά, ζεκαληηθά θαη αξζξσκέλα. Καη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηελ
ςεπδαίζζεζε ηνπ θνκκέλνπ δάρηπινπ πνπ αλαθέξεη ν Φξφπλη14 αιιά θαη ζηα
ζηνηρεία πνπ δίλεη ε Ρνπζ Μαθ Μπξνχλζβηθ (Ruth Mack Brunswick), δεχηεξε
αλαιχηξηά ηνπ: Παξαπνληφηαλ φηη είρε πέζεη ζχκα κηαο βιάβεο ζηε κχηε ηνπ ε
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νπνία πξνθιήζεθε εζθεκκέλα15 απφ ηνλ γηαηξφ Υ. Η βιάβε ήηαλ κηα νπιή, κηα
ηξχπα ή έλα βαζνχισκα, αλάινγα ηε ζηηγκή16. Δελ αζρνιηφηαλ κε ηίπνηε άιιν
παξά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο κχηεο ηνπ17, δελ κπνξνχζε λα απνρσξηζηεί ηνλ
θαζξέθηε ηνπ18 , αηζζαλφηαλ φηη φινο ν θφζκνο θνηηάεη ηε κχηε ηνπ 19, ψζπνπ
θαηέξξεπζε20. Κχξηνο δηψθηεο ηνπ ήηαλ ν Υ.21 ηνλ νπνίν αληηπαζνχζε θαη
ζεσξνχζε ηνλ κεγαιχηεξν ερζξφ ηνπ22. θεθηφηαλ λα ηνλ κελχζεη, λα ηνλ
θαηαγγείιεη δεκφζηα, λα

ηνπ

δεηήζεη λα

ηνλ απνδεκηψζεη γηα

ηνλ

αθξσηεξηαζκφ ηνπ23. Η κφλε φκσο ηζάμηα απνδεκίσζε ζεσξνχζε φηη ήηαλ ν
ζάλαηνο24. Γεληθφηεξα πίζηεπε φηη φινη νη γηαηξνί ήηαλ ερζξηθνί απέλαληί ηνπ.
Απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία ηνλ θαθνκεηαρεηξίδνληαλ θαη εθκεηαιιεχνληαλ ηελ
αδπλακία ηνπ. Αθφκα θαη ν Φξφπλη ηνπ είρε θεξζεί άζρεκα. χγθξηλε ηα
πάζε ηνπ κε εθείλα ηνπ Υξηζηνχ. (Ο Φξφπλη κηιά γηα ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ
Υξηζηφ ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία25 θαζψο θαη γηα θάπνηα άιια ζηνηρεία
πνπ αξγφηεξα απνηέιεζαλ ζηνηρεία ηνπ παξαιεξήκαηφο ηνπ, φπσο π.ρ. φηη ε
κεηέξα ηνλ πξνηηκνχζε λεθξφ γηα λα ζθεηεξηζηεί ηελ θιεξνλνκηά ηνπ 26.)
Η Ρνπζ Μαθ Μπξνχλζβηθ αλαθέξεη επίζεο: «Σελ ψξα ηεο αλάιπζεο
κηινχζε φπσο έλαο ηξειφο, αθελφηαλ ρσξίο θξέλν ζηηο θαληαζηψζεηο ηνπ,
έρνληαο ράζεη θάζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απεηινχζε λα ζθνηψζεη
ηνλ

Φξφπλη θαη εκέλα, ηψξα πνπ ν Υ. είρε πεζάλεη, θαη νη απεηιέο ηνπ

έκνηαδαλ ιηγφηεξν κάηαηεο απφ απηέο πνπ είρακε ζπλεζίζεη λα αθνχκε ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο. Η απειπηζία ηνπ ήηαλ ηφζν απφιπηε πνπ ηνλ
αηζζαλφκαζηαλ ηθαλφ γηα ην νηηδήπνηε»27. Γηαηί ινηπφλ θαλνληθφκνξθνο; Αλ ν
παξαλντθφο είλαη εθείλνο πνπ εληνπίδεη ηελ απφιαπζε ζηνλ ηφπν ηνπ Άιινπ28,
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ηφηε ν άλζξσπνο κε ηνπο ιχθνπο ήηαλ κάιινλ παξαλντθφο θαη φρη
θαλνληθφκνξθνο.
ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν Λαθάλ ζην 3ν εκηλαξν
αλαθέξζεθε δπν θνξέο ζηνλ άλζξσπν κε ηνπο ιχθνπο, ρξεζηκνπνηψληαο
ραξαθηεξηζκνχο φπσο «ηάζεηο θαη ηδηφηεηεο ςπρσηηθέο» θαη «ζχληνκε
παξάλνηα»29 ζηελ πξψηε παξάδνζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, ελψ ιίγν αξγφηεξα
κίιεζε γηα «πεξηζηαζηαθή ςεπδαίζζεζε» θαη «παξαλντθέο δπλεηηθφηεηεο»30.
ην 11ν εκηλάξην ππνζηεξίδεη νπζηαζηηθά φηη ν άλζξσπνο κε ηνπο ιχθνπο
είλαη ςπρσηηθφο αθνχ ιέεη φηη ε επηζπκία ηνπ Φξφπλη θαζφξηζε ην «αηχρεκα»
ηεο ςχρσζήο ηνπ31, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη θαη ζην 24ν ζεκηλάξην φπνπ
κηιά γηα δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο32.
Αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηνπ Μηιέξ ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη
θαη ε ςχρσζε ηνπ Σδφπο ήηαλ θαλνληθφκνξθε. Απηφ ζίγνπξα ζπλάδεη κε ηνλ
αξρηθφ νξηζκφ ηνπ γηα ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε αθνχ ε ςχρσζε ηνπ
Σδφπο ήηαλ κηα ζυλζσκαηηθή ςχρσζε. Οξηζκέλα ζηνηρεία πνπ δίλεη ν ίδηνο ν
Λαθάλ ζην ζεκηλάξην Tο σύνθωμα θαη θάπνηα άιια απφ ηε βηνγξαθία ηνπ
Σδφπο καο επηηξέπνπλ λα ππνζέζνπκε φηη ε ςχρσζε ηνπ Σδφπο δελ ήηαλ
θαλνληθφκνξθε αθνχ θαη εδψ ηα ζηνηρεία δελ είλαη ηφζν δηαθξηηηθά.
Καη’ αξράο, μεθηλψληαο ην ζεκηλάξηφ ηνπ γηα ην ζύλζσκα, ν Λαθάλ καο ιέεη
φηη ην ηειεπηαίν έξγν ηνπ Σδφπο, ην Finnegans Wake, κνηάδεη κε ηε καλία. ην
10ν εκηλάξην είρε αλαδείμεη σο αίηην ηεο καλίαο ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ α : «Σν
ππνθείκελν δελ εξκαηίδεηαη απφ θαλέλα α, πξάγκα πνπ ην παξαδίδεη, θακηά
θνξά ρσξίο θακία δπλαηφηεηα ειεπζεξίαο, ζηελ θαζαξή κεησλπκία, αηέιεησηε
θαη παηρληδηζηηθή [ludique], ηεο ζεκαίλνπζαο αιπζίδαο» 33.

29

J. Lacan, Οι υστώζεις: Σεμινάριο ηρίηο, 1955-1956, κηθξ. Ρ. Χξηζηνπνύινπ – Β. θνιίδεο,
Ψπρνγηόο, Αζήλα 2005, ζ. 27.
30
Σηο ίδιο, ζ. 63.
31
J. Lacan, Livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 1964, Points Seuil,
Παξίζη 1973, ζ. 64.
32
J. Lacan, séminaire XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, 1976-1977, ζπλάληεζε ηεο
11εο Ιαλνπαξίνπ 1977 (αλέθδνην)
33
Σηο ίδιο, ζ. 388.

5

Καη απηφ αθξηβψο είλαη ην Finnegans Wake, έλα έξγν φπνπ ν Σδφπο ζηέιλεη
ηε γιψζζα γηα χπλν34, δελ ππάξρεη θαλέλα λφεκα35, δελ ππάξρεη αξρή θαη
ηέινο, δελ ππάξρεη παξειζφλ θαη παξφλ, δελ ππάξρνπλ εκεξνκελίεο, θαη ν
ρξφλνο, καδί κε ηε γιψζζα πνπ είλαη κηα έθθξαζε ηνπ ρξφλνπ, «είλαη κηα
ζεηξά απφ γεληθέο ζπκπηψζεηο γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα»36. Η ζπγγξαθή ηνπ
Finnegans Wake απαίηεζε πνιιά ρξφληα «work in progress» θαη ηεξάζηηα
ζπαηάιε ελέξγεηαο. Σα πάληα δηαγξάθνληαλ γηα ηνλ Σδφπο κπξνζηά ζην
Finnegans Wake. Σν βηβιίν απηφ ήηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα θείλνλ,
αλαθέξεη ν βηνγξάθνο ηνπ, κεγαιχηεξε θη απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Οηηδήπνηε έμσ απ’ απηφ, φζν απιφ θαη αλ ήηαλ, φπσο π.ρ. λα μπξηζηεί ην
πξσί, ήηαλ γηα ηνλ Σδφπο κηα αλππέξβιεηε δπζθνιία37.
Εθηφο φκσο απφ ην έξγν, θαη ν ίδηνο ν Σδφπο δελ ήηαλ ιηγφηεξν ηδηαίηεξνο.
Είρε εμαηξεηηθά κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, είρε αλάγθε λα έιθεη ηελ θνηλή
γλψκε θαη λα αζρνινχληαη φινη καδί ηνπ, θίινη θαη ερζξνί, ήηαλ πνιχ
ζεκαληηθφ γηα θείλνλ λα μέξεη φηη ηνλ δηαβάδνπλ38, ελψ πίζηεπε φηη ηα βηβιία
ηνπ δελ έπξεπε λα ζεσξνχληαη απιά βηβιία, αιιά πξνθεηείεο39.
Ήηαλ ηδηαίηεξα πξνζθνιιεκέλνο ζηελ θφξε ηνπ Λνπηζία40, ηε ζρηδνθξέλεηα
ηεο νπνίαο δελ απνδέρηεθε πνηέ. Γηα λα ηελ ππεξαζπηζηεί, ππνγξακκίδεη ν
Λαθάλ, ηεο απνδίδεη θάηη πνπ είλαη ζε πξνέθηαζε ηνπ δηθνχ ηνπ
ζπκπηψκαηνο. Σν γεγνλφο φηη ηζρπξίδεηαη πσο είλαη ηειεπαζεηηθή, είλαη
απφδεημε γηα ηνλ Λαθάλ ηεο παηξηθήο έιιεηςεο41.
Θεσξψ φηη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σδφπο είλαη δπν.
Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη θάηη απφ ηε κεξηά ηνπ ιφγνπ [parole] ηνπ ήηαλ
επηβεβιεκέλν42 θαη, δεχηεξνλ, φηη ζε ηνπιάρηζηνλ δπν ζπγθπξίεο ηεο δσήο ηνπ
–φηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ θαη φηαλ επηδεηλψζεθε ε θαηάζηαζε ηεο θφξεο

34

R. Ellmann, Joyce 2, Gallimard, Παξίζη 1987, ζ.181.
Σηο ίδιο, ζ. 362.
36
Σηο ίδιο, ζ. 188.
37
Σηο ίδιο, ζ. 354.
38
R. Ellmann, Joyce 1, Gallimard, Παξίζη 1987, ζ. 421.
39
R. Ellmann, Joyce 2, ό.π., ζ. 187.
40
Σηο ίδιο, ζ. 58.
41
J. Lacan, Livre XXIII, Le sinthome, 1975-1976, Seuil, Παξίζη 2005, ζ. 97.
42
Σηο ίδιο, ζ. 96.
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ηνπ43– είρε αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. Σνπ θαηλφηαλ φηη ε θσλή ηνπ παηέξα
ηνπ είρε δηεηζδχζεη ζην ζψκα ηνπ ή ην θάξπγγά ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ
αλαζηέλαδε44. Έιεγε ζηνλ Επγέλην Ζνιάο (Eugène Jolas): «Αθνχσ ηνλ παηέξα
κνπ πνπ κνπ κηιάεη. Αλαξσηηέκαη πνχ είλαη»45.
Οη γλψκεο ησλ αλαιπηψλ δηίζηαληαη φζνλ αθνξά ηνλ Σδφπο. Ο Μαιεβάι
αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζή ηνπ θάλνληαο ιφγν γηα κε εθδεισκέλε ςχρσζε46
θαη θαλνληθφκνξθε ςχρσζε47, o Πηεξ-Ζηι Γθεγθέλ (Pierre-Gilles Guéguen) γηα
«θαλνληθφκνξθε ςχρσζε αμηνζεκείσηα αληηζηαζκηζκέλε»48, ελψ ν Ζαλ-Πηεξ
Κινηδ (Jean-Pierre Klotz) ζεσξεί θαη απηφο φηη πξφθεηηαη γηα θαλνληθφκνξθε
ςχρσζε, δηαθσλψληαο ζε απηφ ην ζεκείν κε ηε Μαξί-Ειέλ Μπξνπο (MarieHélène Brousse)49.
Φαίλεηαη πσο ε παξνπζία ζεκαληηθψλ ζηνηρεησδψλ θαηλνκέλσλ, αθφκα θαη
ηφζν έληνλσλ φπσο ην παξαιήξεκα θαη νη ςεπδαηζζήζεηο, δελ εκπνδίδνπλ ζε
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηε δηάγλσζε θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο.
O Πηεξ θξηακπίλ (Pierre Skriabine), ζε κηα πξνζπάζεηα λα αλαιχζεη ηελ
θαλνληθφκνξθε ςχρσζε κε βνξξφκεηνπο φξνπο, κηιά γηα ηξεηο θχθινπο
αζχλδεηνπο, αιιά ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν50. Μηα ηέηνηα πξννπηηθή κε θάλεη
λα ζθεθηψ πεξηζζφηεξν ηε ζρηδνθξέλεηα απ’ νηηδήπνηε άιιν, αθνχ, φπσο
ηνλίδεη θαη ν ίδηνο, δελ ζέιεη θαη πνιχ γηα λα θαηαξξεχζεη ην ππνθείκελν.
Γηα ηνλ Αιεμάληξ ηήβελο (Alexandre Stevens), ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε
είλαη κηα έλλνηα ζνιή θαη κε νξηνζεηεκέλε. Πξνηείλεη πέληε ελδεηθηηθά ζηνηρεία
γηα ηελ νξηνζέηεζή ηεο: ηε ξχζκηζε ζε κηα θαληαζηαθή ηαχηηζε, ην αίζζεκα
θελνχ ζηελ εζσηεξηθή δσή ηνπ ππνθεηκέλνπ, θάπνηα ζσκαηηθά θαηλφκελα,
δηάθνξεο κνξθέο πεξηπιάλεζεο θαη θάηη αιιφθνην [étrangeté] ζηα ζεκεία
ζπκβνιηθήο δηαξξαθήο ηνπ ππνθεηκέλνπ51.
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R. Ellmann, Joyce 2, ό.π., ζ. 341.
Σηο ίδιο, ζ. 293.
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Σηο ίδιο.
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J.-C. Maleval, «Éléments pour une appréhension clinique de la psychose ordinaire», ό.π., ζ. 13.
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J.-C. Maleval, «L’échelle des délires», Actes du Pont Freudien 29, Μόληξεαι 2010, ζ. 53.
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P.-G. Guéguen, «L’homéostasie symptomatique dans les psychoses», Mental 12, 2003, ζ. 35.
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J.-P. Klotz, «Psychose ordinaire et symptômes modernes», Quarto 94/95, ζ. 76.
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P. Skriabine, «La psychose ordinaire du point du vue borroméen», Quarto 94/95, ζ. 21.
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O Μαιεβάι πξνηείλεη αλάινγα ζηνηρεία –απνξξχζκηζε ηεο απφιαπζεο,
απνπζία ζεκειηψδνπο θαληαζίσζεο, απνπζία πξνζσπηθήο θαηεχζπλζεο,
αδπλαηφηεηα επηινγήο, απνπζία ζηφρσλ, απνπζία θχξηνπ ζεκαίλνληνο θαη
ελαδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ, ιεηηνπξγία σο εάλ, απνζχλδεζε ηεο ζθέςεο θαη
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δσήο, δηαθξηηηθέο ελδείμεηο ψζεζεο πξνο ηε γπλαίθα
(π.ρ. θφβνο νκνθπινθηιίαο), δηαθξηηηθέο αλαδχζεηο λενινγηζκψλ, θαθή ρξήζε
ζεκαηλφλησλ, απνιίζσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ θάησ απφ έλα ζεκαίλνλ,
αδπλαηφηεηα πξνθχιαμεο απφ ηελ πνλεξηά ηνπ Άιινπ, απνπζία ζπκβνιηθήο
ζηφθαο– ηα νπνία θαηαηάζζεη νπζηαζηηθά ζε ηξεηο κεγάιεο νκάδεο:
ππεξίζρπζε θαληαζηαθψλ ηαπηίζεσλ, ειιείςεηο ζηε δηαξξαθή θαη δείθηεο κε
εμαγσγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ α52.

Δειαδή γηα ηνλ Μαιεβάι ηα δηαθξηηηθά

ζεκάδηα ηεο δηάθιεηζεο εληνπίδνληαη ηφζν ζε δηαηαξαρέο ηνπ θαληαζηαθνχ θαη
ηνπ πξαγκαηηθνχ (απφιαπζε) φζν θαη ηνπ ζπκβνιηθνχ53.
Ο Εξίθ Λσξάλ καο θαιεί λα επηθεληξσζνχκε ζηε ζρέζε S1-a ζηελ θιηληθή
ηεο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο θαη φρη ζε απηή ηνπ S1-S254. Είλαη γεγνλφο φηη
πνιιέο θνξέο ζπλαληάκε ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπ S1 ρσξίο
S2.

Απηφ αληηζηνηρεί ζην Sν, πνπ δελ πξέπεη λα ην ζπγρένπκε κε ην

δηαγεγξακκέλν ππνθείκελν55.
Η Μαξί-Ειέλ Μπξνπο πηζηεχεη αθελφο φηη ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε είλαη
κία ςχρσζε πνπ έρεη εθιπζεί56 θαη φηη ην θαλνληθφκνξθν αλαθέξεηαη ζηνλ
θνηλφ ραξαθηήξα ησλ ζπκπησκάησλ57, αθεηέξνπ φηη ππάξρνπλ δπν πηζαλέο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νξηνζέηεζή ηεο, κηα πεξηνξηζκέλε θαη κηα πην επξεία58.
Θεσξεί φηη ε έθιπζε ζηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε δελ αθνξά ηε ζπλάληεζε
κηαο ηξχπαο ζην πξαγκαηηθφ αιιά κηαο ππέξζεζεο ή κηαο ζπλέρεηαο ηνπ
ζπκβνιηθνχ, ηνπ θαληαζηαθνχ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ, αληί γηα ην δέζηκφ ηνπο:

52

J.-C. Maleval, «Éléments pour une appréhension clinique de la psychose ordinaire», ό.π.
J.-C. Maleval, «Du fantasme chez le sujet psychotique. De sa carence et de ses tenants-lieu», Actes du
Pont Freudien 29, ό.π., ζ. 74
54
E. Laurent, «L’interprétation ordinaire», Quarto 94/95, ζ. 148.
55
J.-A. Miller, «So et l’objet rien», Situations subjectives de déprise sociale, Navarin, Παξίζη 2009,
ζ.169.
56
M.-H. Brousse, «La psychose ordinaire à la lumière de la théorie lacanienne du discours», Quarto
94/95, ζ.13.
57
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«ην πξνζπνηεηφ ζπγρέεηαη κε ηελ εηθφλα, αιιά ιεηηνπξγεί σο έλα απφιπην
πξαγκαηηθφ κε κεηαθνξηνπνηεκέλν»59.
Ο Μηιέξ ηείλεη λα κηιά γηα θαλνληθφκνξθε ςχρσζε φηαλ ηα πξάγκαηα δελ
είλαη έθδεια60. Σν εξψηεκα φκσο είλαη πνην είλαη ην φξην ηνπ έθδεινπ. Θα
κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη άπαμ θαη ππάξρνπλ ζηνηρεηψδε θαηλφκελα
δελ πξφθεηηαη γηα θαλνληθφκνξθε ςχρσζε. Ο Φξαλζνπά νβαληά (Francois
Sauvagnat) πάλησο ηζρπξίδεηαη ην αληίζεην αθνχ ππνζηεξίδεη φηη, αλ
δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζε έλα ππνθείκελν κε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε λα
κηιήζεη γηα απηά πνπ πξαγκαηηθά έρεη ζην κπαιφ ηνπ, ζα εθθξάζεη ςπρσηηθά
ζηνηρεηψδε θαηλφκελα61.
Γηα ηνλ Μαιεβάι ε παξνπζία ζηνηρεησδψλ θαηλνκέλσλ δελ πξνυπνζέηεη
απαξαίηεηα θαη έθιπζε ηεο ςχρσζεο62. Ίζσο εμαξηάηαη βέβαηα θαη πφζν
ζηελφ ή δηεπξπκέλν νξηζκφ ζα δψζνπκε ζην ζηνηρεηψδεο θαηλφκελν. Μέρξη ηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ην ζηνηρεηψδεο θαηλφκελν αλαθεξφηαλ θπξίσο ζε
θαηλφκελα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ απνκφλσζε ελφο ζεκαίλνληνο ζε
ζρέζε κε ηε ζεκαίλνπζα αιπζίδα. Καηφπηλ πήξε δηαθνξεηηθή θαη πην
δηεπξπκέλε ρξνηά αθνχ πεξηέγξαθε θαη θαηλφκελα, αξθεηέο θνξέο πνιχ πην
«δηαθξηηηθά», πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ιάζε ζην δέζηκν ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ
ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ θαληαζηαθνχ63.
Θα κπνξνχζακε πάλησο λα ζπκθσλήζνπκε φηη ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε
δελ απαληά ζηε ινγηθή ηεο ζπαζκέλεο αιπζίδαο πνπ πεξηγξάθεη ν Λαθάλ ζην
«Γηα έλα πξνθαηαξθηηθφ εξψηεκα γηα θάζε πηζαλή ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο».
Μηιάκε πεξηζζφηεξν γηα απνζχλδεζε [débranchement], δειαδή γηα κηα έλλνηα
πνπ πεξηγξάθεη δηαηαξαρέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πξψηα κε ηελ απφιαπζε
πξηλ αθφκα εθδεισζνχλ δηαηαξαρέο ζην ζεκαίλνλ64. «Είλαη κηα ςχρσζε πνπ
δελ ζπλάδεη κε ηελ αλάδπζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ ρσξίο
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M.-H. Brousse, «La psychose ordinaire», La lettre mensuelle 272, 11/2008, ζ. 5.
J.-A. Miller, «Effet retour sur la psychose ordinaire», ό.π., ζ. 45.
61
F. Sauvagnat, «Phénomènes élémentaires psychotiques et psychose ordinaire», Revue Sigma, 2009,
ζ. 81.
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J.-C. Maleval, «Éléments pour une appréhension clinique de la psychose ordinaire», ό.π., ζ. 6.
63
Σηο ίδιο, ζ. 5.
64
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φλνκα»65. Μηιάκε πεξηζζφηεξν γηα «δηαδνρηθέο απνζπλδέζεηο απφ ηελ
νηθνγέλεηα θαη απφ νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε απηήλ, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηνλ
θφζκν»66.
Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα σζηφζν είλαη πψο λα μερσξίζνπκε κηα ςχρσζε
πνπ δελ έρεη εθδεισζεί αθφκε (π.ρ. ηελ ςχρσζε ηνπ πξνέδξνπ ξέκπεξ πξηλ
ηα 50 ηνπ ρξφληα) απφ κηα θαλνληθφκνξθε ςχρσζε. Δειαδή λα εληνπίζνπκε
πνηα δηαθνξά πθίζηαηαη αλάκεζα ζε «πξνςχρσζε» θαη θαλνληθφκνξθε
ςχρσζε. Αο κελ μερλάκε θαη’ αξράο ηε δηάζεκε θξάζε ηνπ Λαθάλ: «Σίπνηα
δελ κνηάδεη ηφζν κε κηα λεπξσηηθή ζπκπησκαηνινγία φζν κηα πξνςπρσηηθή
ζπκπησκαηνινγία»67.
Γηα ηνλ Μαιεβάι δελ πξέπεη λα ζπγρένπκε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε θαη
πξνςχρσζε. «Ο φξνο πξνςχρσζε ππνλνεί φηη ζα ππήξρε ζην εζσηεξηθφ ηεο
ςπρσηηθήο δνκήο έλαο δπλακηζκφο πνπ ζα έηεηλε πξνο ηελ εθδεισκέλε
ςχρσζε»68. Η θιηληθή ςχρσζε φκσο δελ είλαη παξά κηα πηζαλφηεηα πνπ
ελδέρεηαη λα εθδεισζεί κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπγθπξίεο.

Θεωρηηικές επιπηώζεις

ζνλ αθνξά ηηο

ζεσξεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο ν

Μηιέξ δίλεη δχν θαηεπζχλζεηο. Απφ ηε κία, έλα μεθαζάξηζκα ηεο έλλνηα ηεο
λεχξσζεο, κηα εθιέπηπλζε, ηξφπνλ ηηλά, ησλ θξηηεξίσλ ηεο, απφ ηελ άιιε,
κηα γεληθνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο ςχρσζεο69. «Απηή ε γεληθνπνίεζε ηεο
ςχρσζεο ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αιεζηλφ λνκα ηνπ Παηξφο. Σν λνκα ηνπ
Παηξφο είλαη έλα θαηεγφξεκα. Είλαη πάληα έλα θαηεγφξεκα. Είλαη πάληα έλα
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν αλάκεζα ζε άιια πνπ, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν
ππνθείκελν, ιεηηνπξγεί σο έλα λνκα ηνπ Παηξφο. Αλ, ινηπφλ, ην πείηε απηφ,
65

M. Mazzotti, Scilicet, Les objets a dans l’expérience psychanalytique, ό.π., ζ. 350.
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δηαδίθηπν).
67
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δηαγξάθεηε ηε δηαθνξά ηεο λεχξσζεο απφ ηελ ςχρσζε. Είλαη κηα πξννπηηθή
ζχκθσλε κε ην “ινο ν θφζκνο είλαη ηξειφο”, κε ην “ινο ν θφζκνο
παξαιεξεί κε ηνλ ηξφπν ηνπ”»70. Δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ν Μηιέξ δίλεη
κηα ηέηνηα πξννπηηθή. ηε ζπδήηεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ησλ θιηληθψλ
παξαξηεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ην 2008 καο θαιεί, γηα θάπνηα απφ ηα
πεξηζηαηηθά ηα νπνία εμεηάδνληαλ, λα κελ βαζαληδφκαζηε κε ην εξψηεκα ηεο
δηάγλσζεο λεχξσζε-ςχρσζε. Θεσξεί φηη απηή ε θαηαλνκή έρεη λφεκα κφλν
ζηελ πξννπηηθή ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο θαη ηεο θαιιηθήο ζεκαζίαο.
Τπάξρνπλ πεξηζηαηηθά φπνπ απηή ε θαηαλνκή δελ είλαη ην θιεηδί ηεο
ππφζεζεο. Σέηνηα πεξηζηαηηθά δίλνπλ ππφζηαζε ζε κηα άιιε θιηληθή ηα
εξγαιεία ηεο νπνίαο δελ θαηέρνπκε αθφκε71.
Έηζη κηιάκε πιένλ γηα παηξηθή κεηαθνξά πνπ ππάξρεη αιιά δελ
ιεηηνπξγεί72, αλαξσηηφκαζηε αλ ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο ζηελ απνηπρία ηεο
παηξηθήο κεηαθνξάο73 θαη πξνηάζζνπκε κηα θαιιηθή δηάθιεηζε (Φν) φρη κφλν
ρσξίο έθιπζε ηεο ςχρσζεο74 αιιά θαη ρσξίο δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ
Παηξφο75. ε απηή ηε ινγηθή εγγξάθεη ν Εξίθ Λσξάλ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ
νπζηψλ ζεσξψληαο φηη ππάξρεη ξήμε κε ηε θαιιηθή απφιαπζε, ρσξίο λα
ππάξρεη δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο76. Τπφζεζε πνιχ δειεαζηηθή
γηα λα ηελ ππνζηεξίμεη θαλείο φζνλ αθνξά ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε77.
ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα λα ζπλδεζεί ε έλλνηα ηεο θαλνληθφκνξθεο
ςχρσζεο κε εθείλε ηεο γεληθεπκέλεο δηάθιεηζεο, έλλνηα πνπ εηζήγαγε ν Μηιέξ
ζην καζήκά ηνπ Αυτό που συνιστά έμβλημα, ζηεξηδφκελνο ζην φηη ε δηάθιεηζε
είλαη κηα απφξξηςε κέζα ζην πξαγκαηηθφ θαη φρη κφλν έλα «δελ ππάξρεη ην
λνκα ηνπ Παηξφο». Γηα θάζε ππνθείκελν, θαη φρη κφλν γηα ην ςπρσηηθφ,
ππάξρεη έλα άθαην, έλα ρσξίο-φλνκα ην νπνίν εμεκεξψλεηαη απφ
70
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ην ζχκπησκα. Δειαδή

ε ιεηηνπξγία ηνπ Παηέξα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ

ζπκπηψκαηνο78.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δχν ρξφληα λσξίηεξα ν Μαιεβάι ζηελ ίδηα αθξηβψο
ινγηθή είρε δηαθξίλεη ηε δνκηθή δηάθιεηζε απφ ηελ παζνινγηθή ζηεξηδφκελνο
ζε δχν ζρφιηα ηνπ Λαθάλ ζην ζεκηλάξην ηεο ρξνληάο 1958-59 Η επιθσμία και η
ερμηνεία της79. Σν έλα ζρφιην αθνξά κηα κεξηθή δηάθιεηζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο
επλνπρηζκνχ πνπ αλαθέξεη ζην ζεκηλάξην ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 1959, φπνπ
κηιά γηα ην φλεηξν ηνπ αζζελή ηεο Έια αξπ (Ella Sharpe) θαη γηα ηελ έλλνηα
ηεο αθάληζεο ηνπ Σδφνπλο. Σν δεχηεξν ζρφιην αθνξά ηε δηάθιεηζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ ζην ζεκηλάξην ηεο 24εο Θνπλίνπ 1959, φπνπ κηιά θπξίσο γηα ηε
δηαζηξνθή80.
Είλαη φκσο απηέο νη ζεσξεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο;
Αο μεθηλήζνπκε απφ ηελ εθιέπηπλζε ηεο λεχξσζεο. Ο Μηιέξ ην 2007 ζηε
ζπδήηεζε ζην Ville-Evrard απαληψληαο ζε κηα εξψηεζε ηεο αξά Ακπηηκπφι
(Sarah Abitbol) ππνζηεξίδεη: «Οχηε ε λεχξσζε, μέξεηε, δελ είλαη πάληα ε
λεχξσζε …Τπάξρεη ε δηαθνξηθή δηάγλσζε, αιιά ππάξρεη επίζεο θαη έλα
ζπλερέο : “ιεο νη γπλαίθεο είλαη ηξειέο”, “Ο θφζκνο είλαη ηξειφο”. Ρίμηε κηα
καηηά ζηε λεχξσζε, ηα παξαιεξήκαηα γηα ηα νπνία είλαη ηθαλή, απηά απφ ηα
νπνία είλαη θηηαγκέλε. Η λεχξσζε είλαη έλα πάηζγνπνξθ»81.
ην θείκελφ ηνπ «Μηιαλέδηθεο δηαηζζήζεηο [2]» ν Μηιέξ επηρεηξεί λα
ζθηαγξαθήζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θιηληθήο καο ζηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο. Μηιά ινηπφλ γηα ηελ θιαζηθή θιηληθή, απηήλ πνπ φινη
γλσξίδνπκε θαη δηδαρηήθακε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
φζνλ αθνξά ην λνκα ηνπ Παηξφο θαη γηα ηε ζχγρξνλε θιηληθή πνπ έρεη λα
θάλεη κε ην κε φιν. «Απηή ε θιηληθή ηνπ κε φινπ είλαη εθείλε φπνπ αλζίδνπλ νη
παζνινγίεο πνπ πεξηγξάθνπκε σο επηθεληξσκέλεο ζηε ζρέζε κε ηε κεηέξα, ή
αθφκα επηθεληξσκέλεο ζηνλ λαξθηζζηζκφ, αιιά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
πξννηδηπφδεην θαηάζηηρν φηαλ θαηείρακε ηελ πξνεγνχκελε ηεξαξρία θαη νη
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νπνίεο θαηά θάπνην ηξφπν έρνπλ αλεμαξηεηνπνηεζεί»82. Αλ ινηπφλ, θαηά ηνλ
Μηιέξ πάληα, κε ηε ζπλδπαζηηθή θιηληθή ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο είρακε
μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, κε ηελ θιηληθή ησλ θφκβσλ έρνπκε δηαθνξεηηθέο
δηεπζεηήζεηο πνπ είλαη ζε ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο. «Υάζακε ηελ αζθάιεηα ηεο
αζπλέρεηαο θαη ηεο ζηεγαλφηεηαο, θαη ην απνηέιεζκα είλαη φηη ην ζχκπησκα
γίλεηαη ε βαζηθή κνλάδα ηεο θιηληθήο θαη φρη πηα απηφ πνπ νλνκάδακε ε
θιηληθή δνκή πνπ ήηαλ κηα θαηεγνξία»83.
Ο Εξίθ Λσξάλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεκεηψλεη φηη αλάκεζα ζηε λεχξσζε
θαη ηελ ςχρσζε ππάξρνπλ κεηθηά θαηλφκελα, αλαθαηεκέλα, ηα νπνία είλαη
δχζθνιν λα νξίζνπκε. Παξ’ φια απηά ηνλίδεη φηη ε λεχξσζε θαη ε ςχρσζε
πξέπεη πάληα λα είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο ζαλ δχν ζεκειηψδεηο πφινη84.
Καη φζνλ αθνξά ηε δηαζηξνθή; Ο Μηιέξ κηιά γηα κηα δπαδηθή θιηληθή
λεχξσζε-ςχρσζε θαη ιέεη φηη ε δηαζηξνθή σο θαηεγνξία «ηείλεη λα
εγθαηαιεηθζεί»85. Εδψ ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε κηα επίπησζε ηεο
εηζαγσγήο

ηεο

θαλνληθφκνξθεο

ςχρσζεο

ζηελ

θιηληθή

καο.

Πνιιά

πεξηζηαηηθά πνπ άιινηε ηα ζεσξνχζακε δηαζηξνθέο ζεσξνχληαη πιένλ
θαλνληθφκνξθεο ςπρψζεηο. Ο Μαιεβάι αλέθεξε ζηε δηάιεμή ηνπ ζηελ Αζήλα
ηνλ πεξαζκέλν Οθηψβξην ηνλ Μηζίκα86, ν Πηεξ-Ζηι Γθεγθέλ κηιά γηα ηνλ Ζαλ
Ζελέ87, ελψ ζα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ηα «καθξηά
θαηαδησθηηθά επεηζφδηα» πνπ είρε ν αλη, ην «παξαιήξεκα εξκελείαο» θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζήο ηνπ, πνπ αλαθέξεη ν Μηιέξ ην 1983 ζην κάζεκά
ηνπ Από το σύμπτωμα στη υαντασίωση και επιστρουή88.
Σν δήηεκα είλαη κε πνην ηξφπν λα εξκελεχζνπκε απηή ηε κεηαηφπηζε. Θα
κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη κέρξη ηψξα δελ δηαζέηακε ηα θαηάιιεια
ζεσξεηηθά εξγαιεία. Ήηαλ ε θιηληθή αλαγθαηφηεηα πνπ ψζεζε ζηε δεκηνπξγία
ηεο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο. Σν 1998 φηαλ εηζήρζε ζηελ θιηληθή καο ε
θαλνληθφκνξθε ςχρσζε, εηζήρζε σο ε «ςχρσζε ζηελ επνρή ηεο
82
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δεκνθξαηίαο»89. ε απηφ ην πλεχκα ιέεη ν Μηιέξ: «Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη
λφξκεο κεηαβάιινληαη, είκαζηε πξνθαλψο ζηελ επνρή ηεο θαλνληθφκνξθεο
ςχρσζεο. Απηφ πνπ ζπλάδεη κε ηελ επνρή ηνπ Άιινπ πνπ δελ ππάξρεη, είλαη
ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε»90.
Έρεη φκσο λα θάλεη κε ηελ επνρή; Ωο έλα βαζκφ ζίγνπξα. Γηα ηνλ Μαιεβάι
έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηά καο πιένλ λα δηαθξίλνπκε ηελ θαλνληθφκνξθε
ςχρσζε θαη κε ην φηη παιηφηεξα ήηαλ πνιχ θαιχηεξα αληηζηαζκηζκέλε
εμαηηίαο ησλ ηζρπξψλ ηδαληθψλ91. Η Μπξνπο πηζηεχεη φηη ε θαλνληθφκνξθε
ςχρσζε είλαη «ε θιηληθή απάληεζε ηεο ιαθαληθήο ςπραλάιπζεο ζηηο αιιαγέο
ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο επνρήο» ε νπνία νξίδεηαη απφ ηα ζπκπηψκαηα92.
Δελ ζα πξέπεη φκσο λα μερλάκε φηη πξηλ απφ ηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε
ππήξμαλ αλάινγεο πεξηγξαθέο . Δελ ζα αλαθέξσ εδψ παξά κεξηθέο.
Απφ ην 1934 ε Υειέλε Νηφπηο (Helene Deutsch) πεξηγξάθεη ηηο
πξνζσπηθφηεηεο «σο εάλ». Πξφθεηηαη γηα πξνζσπηθφηεηεο πνπ δίλνπλ ηελ
εληχπσζε φηη είλαη απφιπηα θπζηνινγηθέο, κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαη λνεηηθέο
αληηδξάζεηο

απφιπηα

πξνζαξκνζκέλεο,

ρσξίο

φκσο

θαλέλα

ίρλνο

πξσηνηππίαο, ρσξίο λα επελδχνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηα αληηθείκελα, ρσξίο
ραξαθηήξα. «Η εζηθή ηνπο, ηα ηδαληθά ηνπο, νη πεπνηζήζεηο ηνπο δελ είλαη
παξά ε ζθηά ελφο κνληέινπ»93.
Γηα ηελ Νηφπηο, φζν αθνξά ην ππνθείκελν κε πξνζσπηθφηεηα «σο εάλ»,
πηζηεχεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα απψζεζε, αιιά γηα κηα πξαγκαηηθή απψιεηα
ηεο επέλδπζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. «Η ζρέζε ηνπ κε ηνλ θφζκν, θπζηνινγηθή
θαηλνκεληθά, είλαη ζπγθξίζηκε κε ηνλ κηκεηηζκφ ηνπ παηδηνχ θαη καξηπξεί κηα
ηαχηηζε κε ην γχξσ πεξηβάιινλ, έλα κηκεηηζκφ πνπ θαηαιήγεη ζε κηα
πξνζαξκνγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηλνκεληθά ηθαλνπνηεηηθή παξά ηελ
απνπζία επέλδπζεο αληηθεηκέλνπ»94.
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Πηζηεχεη φηη απηέο ηηο πξνζσπηθφηεηεο δελ κπνξνχκε λα ηηο θαηαηάμνπκε
ζε θακία λεχξσζε, αιιά νχηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ςπρσηηθέο95. Παξ’
φια απηά ζεσξεί φηη ε ζρηδνθξέλεηα πεξλάεη απφ κηα θάζε «σο εάλ» πξηλ
απφ ηελ παξαιεξεκαηηθή κνξθή ηεο96. Δηαβάδνληαο θαλείο ηα άξζξα ηεο
Νηφπηο έρεη πξαγκαηηθά ηελ εληχπσζε φηη πεξηγξάθεη θάπνηεο κνξθέο απηνχ
πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα θαλνληθφκνξθεο ςπρψζεηο.
Ο ηγθελ Μπιέιεξ (Eugen Bleuler) κηιά απφ ην 1911 γηα ηελ απιή
ζρηδνθξέλεηα,

πεξηγξάθνληαο

αζζελείο

νη

νπνίνη

κπνξνχλ

λα

ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή. Θεσξεί φηη
κηα «ειαθξηά ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα ζπγθαιπθζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ή κφληκα, πίζσ απφ λεπξσηηθά [nerveux] ζπκπηψκαηα»97. Καη ιέεη:
«Τπάξρεη ινηπφλ κηα ιαλζάλνπζα ζρηδνθξέλεηα θαη πηζηεχσ πξαγκαηηθά φηη
απηή είλαη ε πην ζπρλή κνξθή, παξφηη ζπάληα αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνηα»98.
Ο Επγέληνο Μηλθφθζθη (Eugène Minkowski) αθνινπζψληαο ηνλ Μπιέιεξ,
πεξηγξάθεη ζρηδνθξελείο αζζελείο πνπ δελ έρνπλ νχηε παξαιήξεκα, νχηε
ςεπδαηζζήζεηο αιιά φπνπ «έλαο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ηεο δσήο ιείπεη»99.
Αλ ινηπφλ θάηη ραξαθηεξίδεη ηε ζρηδνθξέλεηα είλαη, θαηά ηνλ Μηλθφθζθη, ε
απψιεηα ηεο δσηηθήο επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ελψ φια ηα άιια
ζπκπηψκαηα, αλ ππάξρνπλ, δελ είλαη παξά δεπηεξνγελή.
Πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηειηθά νη πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο
θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο;
Σν 1958 ζην γξαπηφ ηνπ «Γηα έλα πξνθαηαξθηηθφ εξψηεκα γηα θάζε πηζαλή
ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο», ν Λαθάλ δίλεη ζηελ ςχρσζε ηελ νπζηαζηηθή ζπλζήθε
ηεο: είλαη ε δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο ζηνλ ηφπν ηνπ Άιινπ θαη ε
απνηπρία ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο πνπ δηαρσξίδνπλ ηε λεχξσζε απφ ηελ
ςχρσζε100.
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Λίγα ρξφληα αξγφηεξα φκσο ν Λαθάλ ζα κηιήζεη γηα ηα Ολφκαηα ηνπ
Παηξφο. Έηζη ην λνκα ηνπ Παηξφο ζρεηηθνπνηείηαη, είλαη πηα έλα κεηαμχ
άιισλ. Ο Μηιέξ ζρνιηάδνληαο ην αλχπαξθην ζεκηλάξην ηνπ Λαθάλ ηνλίδεη: «Σν
λνκα ηνπ Παηξφο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα ζπλάξηεζε πνπ κπνξεί λα
ππνζηεξίδεηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία ηα νπνία πιένλ παίδνπλ ξφιν Ολφκαηνο
ηνπ Παηξφο. Καη, άξα, ην λνκα ηνπ Παηξφο σο έλα απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ
είλαη ε έζραηε ζεζκηθή βαζκίδα νχηε ε έζραηε απάληεζε»101. Μηα ζεκειηψδεο
ζπλέπεηα απηνχ είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο είλαη
αληηθαηαζηήζηκε102.

Πσο σο εθ ηνχηνπ λα ζπλερίζνπκε λα κηιάκε γηα

δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζεσξία ηνπ
Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο έρεη δηαθνξνπνηεζεί; Πάλησο ν Μηιέξ ηζρπξίδεηαη φηη ε
«βαζηιεία» ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο αληηζηνηρεί ζηελ επνρή ηνπ Φξφπλη θαη
φηη αλ ν Λαθάλ ην δηαηχπσζε θαη ην αλέδεημε δελ ήηαλ γηα λα ην ζπλερίζεη
αιιά γηα λα βάιεη ηέινο103.
Γηα λα κηιήζνπκε κε βνξξφκεηνπο φξνπο, αλ ζηε λεχξσζε εθείλν πνπ
εμαζθαιίδεη ην δέζηκν [nouage] ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ ζπκβνιηθνχ θαη ηνπ
θαληαζηαθνχ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα, ν παηέξαο σο φλνκα θαη σο
νλνκαηνδφηεο [nommant], ην λνκα ηνπ Παηξφο, ζηελ ςχρσζε ηα πξάγκαηα
παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά. Εκεί όπου τν ππνθείκελν δελ κπνξεί λα
ζηεξηρζεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ παηέξα εμαηηίαο ηεο δηάθιεηζήο ηνπ ζηεξίδεηαη,
ζηελ επηπρέζηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, ζε έλα ζύλζσκα πνπ ιεηηνπξγεί σο έλα
λνκα ηνπ Παηξφο.
Αλ ινηπφλ ζηε λεχξσζε έρνπκε ην λνκα ηνπ Παηξφο θαη ζηελ
εθδεισκέλε ςχρσζε ην Πν, ζηελ θαλνληθφκνξθε ςχρσζε έρνπκε απηφ πνπ ν
Μηιέξ νλνκάδεη CMB [un faire-croire compensatoire], αληηζηαζκηζηηθή
πξνζπνίεζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο, ε νπνία φκσο ζεσξεί φηη θάπνηα
ζηηγκή κπνξεί λα θνπεί, λα πέζεη104.

101

J.- A. Miller, «ρνιηάδνληαο ην “Αλύπαξθην ζεκηλάξην”», ζην J. Lacan, Τα Ονόμαηα ηοσ Παηρός,
κηθξ. Β. θνιίδεο, Ψπρνγηόο, Αζήλα 2008, ζ. 103.
102
D. Millas, Scilicet, Semblants et sinthome, École de la Cause freudienne, Navarin diffusion Seuil,
Παξίζη 2009, ζ. 228.
103
J.-A. Miller, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique, κάζεκα 1996-97, ζπλάληεζε ηεο
20ήο Ννεκβξίνπ 1996.
104
J.-A. Miller, «Effet retour sur la psychose ordinaire», ό.π., ζ. 48.
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Σν πξφβιεκα σζηφζν παξακέλεη. Πψο λα κηιήζνπκε γηα λνκα ηνπ
Παηξφο απφ ηε ζηηγκή πνπ πξφθεηηαη γηα κηα ελλνηνινγηθή θαηαζθεπή πνπ
αλήθεη ζηελ πεξίνδν ηνπ Άιινπ ηνπ Άιινπ; Αλ ηφηε ην λνκα ηνπ Παηξφο
ήηαλ ην ζεκαίλνλ ηνπ Άιινπ, πνηα είλαη ε ηχρε ηνπ, αλαξσηηέηαη ν Μηιέξ, ηελ
επνρή φπνπ δελ ππάξρεη ν Άιινο ηνπ Άιινπ; Καη ε απάληεζή ηνπ είλαη φηη
απηφ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ν ιφγνο, δειαδή ε έλλνηα
ηεο δηάθιεηζεο ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο αληηθαζίζηαηαη, θαηά θάπνην ηξφπν,
απφ απηή ηνπ εθηφο ιφγνπ105. Μπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε δηάγλσζε κε βάζε
ηνλ ιφγν, δειαδή ηνλ θνηλσληθφ δεζκφ;
Σν δήηεκα είλαη αλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε θαη κε άιινπο φξνπο γηα ηε
δηάθξηζε λεχξσζε-ςχρσζε πέξα απφ ηε δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ
Παηξφο. «Είλαη ζίγνπξν», καο ιέεη ν Λαθάλ «φηη ε δηάθιεηζε έρεη θάηη ην πην
ξηδηθφ. Σν λνκα ηνπ Παηξφο είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε θάηη ην ειαθξχ» 106. ην
19ν ζεκηλάξην, ε δηάθιεηζε έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ ιέγεηαη107. Αμίδεη επίζεο
λα ζεκεηψζνπκε φηη απφ πνιχ λσξίο ν Μηιέξ ππνγξάκκηζε φηη ν Λαθάλ δελ
ρξεζηκνπνηνχζε ηε δηάθιεηζε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ςπρσηηθή δνκή108.
Μήπσο ηειηθά ε θαλνληθφκνξθε ςχρσζε καο δείρλεη –θαη απηφ ζα ήηαλ κηα
πξαγκαηηθά ζεκαληηθή επίπησζε– φηη έλα λνκα ηνπ Παηξφο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη, αιιά δελ ιεηηνπξγεί ε επηζπκία θαη ε θαληαζίσζε, ε απφιαπζε
παξακέλεη απνξπζκηζκέλε θαη ην αληηθείκελν α κε εμαγκέλν; Ίζσο λα πξέπεη
λα αλαδεηήζνπκε ηε δνκηθή δηαθνξά λεχξσζεο-ςχρσζεο ζην ηξίπηπρν
επηζπκία-θαληαζίσζε-απφιαπζε θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν α θαη ην θαιιφ. «Μεξηθέο θνξέο έρνπκε έλα δηαδχγην αλάκεζα ζε
κηα θαιή έληαμε ζην ζπκβνιηθφ θαη κηα δηαηαξαρή ζηελ απφιαπζε» 109,
ππνγξακκίδεη ν Ρεδηλάιλη Μπιαλζέ
ηελ πξψηε θαη κνλαδηθή παξάδνζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Τα Ονόματα τοσ
Πατρός, ν Λαθάλ καο ιέεη:
105

J.-A. Miller, «Psychoses chêne et roseau», La psychose ordinaire, ό.π., ζ. 277.
J. Lacan, Livre XXIII, Le sinthome, 1975-1976, ό.π., ζ. 121.
107
«Il n’est de forclusion que du dire», Jacques Lacan, Séminaire XIX, …ou pire, 1970-1971,
ζπλάληεζε ηεο 8εο Ιαλνπαξίνπ 1971(αλέθδνην).
108
J.-A. Miller, Du symptôme au fantasme et retour, ό.π., ζπλάληεζε ηεο 4εο Μαΐνπ 1983 (αλέθδνην).
109
R. Blanchet, «ρόιηα» ζην ζεκηλάξην θαλνληθόκνξθσλ ςπρώζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 3/7/2009
(αλέθδνην).
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Σν φηη ν Φξφπλη ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο

ηνπ ην κχζν ηνπ

παηέξα, είλαη ζαθέο φηη νθείιεηαη ζηνλ αλαπφθεπθην ραξαθηήξα απηνχ
ηνπ εξσηήκαηνο. Εμίζνπ ζαθέο είλαη πσο εάλ φιε ζεσξία θαη ε πξάμε
ηεο ςπραλάιπζεο καο θαίλνληαη ζήκεξα ζαλ κπινθαξηζκέλεο, απηφ
ζπκβαίλεη επεηδή δελ ηφικεζαλ ζην ελ ιφγσ εξψηεκα λα πξνρσξήζνπλ
πεξηζζφηεξν απφ ηνλ Φξφπλη110.

Καη ιίγν παξαθάησ:

Γηαηί θαη εκείο λα κελ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ην φλνκα
θαη ηε θσλή, έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο φ,ηη ζπλεπάγεηαη ν κχζνο ζην
δηθφ καο πεδίν πξνφδνπ, ην πεδίν ησλ ηξηψλ φξσλ – απφιαπζε,
επηζπκία, αληηθείκελν;111

Ίζσο απηφ πνπ δηαρσξίδεη ηε λεχξσζε απφ ηελ ςχρσζε λα κπνξνχζακε λα
ην νξίζνπκε πεξηζζφηεξν κε άμνλα ελνξκεηηθνχο φξνπο παξά ζεκαίλνληεο,
γηαηί ηειηθά ην Πν κπνξεί ελδερνκέλσο λα ην αλαπιεξψζεη έλα νπνηνδήπνηε
άιιν ζεκαίλνλ, κε ην Φν φκσο ηη γίλεηαη;
Μέρξη ζήκεξα ην Φν ζεσξνχηαλ ινγηθή ζπλέπεηα ηνπ Πν. Ωζηφζν θαη ν
ίδηνο ν Λαθάλ ζην γξαπηφ ηνπ «Γηα έλα πξνθαηαξθηηθφ εξψηεκα γηα θάζε
πηζαλή ζεξαπεία ηεο ςχρσζεο» αλαξσηηφηαλ αλ ην Φν δεκηνπξγήζεθε απφ
ηελ θιήζε κέζα ζην ζπκβνιηθφ ηεο παηξηθήο κεηαθνξάο ή αλ είλαη πξντφλ, ζε
έλαλ δεχηεξν βαζκφ, ηεο έθζιηςεο ηνπ θαιινχ112.
O Μηιέξ ππνζηεξίδεη φηη ελψ ζην ελ ιφγσ θείκελν ε ζεκαζία ηνπ θαιινχ
εμαξηάηαη απφ ην λνκα ηνπ Παηξφο, ν θαιιφο δειαδή ζπλδέεηαη κε ην
110

J. Lacan, Τα Ονόμαηα ηοσ Παηρός, ό.π., ζ. 72.
Σηο ίδιο, ζ. 75.
112
J. Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose», ό.π., ζ. 571.
111
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λνκα ηνπ Παηξφο, ζε έλα άιιν θείκελν ηνπ Λαθάλ, ιίγν κεηαγελέζηεξν, ζην
«Η ζεκαζία ηνπ θαιινχ», ν θαιιφο ζπλδέεηαη κε ην είλαη ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη
φρη κε ην ζεκαίλνλ ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο. Ο θαιιφο απνζπλδέεηαη απφ
ην λνκα ηνπ Παηξφο θαη ζπλάγεηαη απφ ηε ζρέζε ζεκαίλνληνο θαη
ζεκαηλφκελνπ113.
Επίζεο ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη έλα αθφκα ζρφιην ηνπ Μηιέξ
πνπ αθνξά ην δηαρσξηζκφ ηνπ θαιινχ απφ ην λνκα ηνπ Παηξφο. ηελ
εηζαγσγηθή αλάγλσζή ηνπ γηα ην ζεκηλάξην Το άγτος ππνζηεξίδεη φηη απφ ην
ζεκηλάξην απηφ θαη έπεηηα ν επλνπρηζκφο δελ παξαπέκπεη πιένλ ζηνλ
νηδηπφδεην επλνπρηζκφ, αιιά ζηελ εμαθάληζε ηνπ θαιιηθνχ νξγάλνπ ηε ζηηγκή
ηνπ νξγαζκνχ114.
Γηα

ηελ

Μπξνπο,

ε

θαλνληθφκνξθε

ςχρσζε

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

αληηθαηάζηαζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ Παηξφο απφ ηελ νλνκαηνδνζία [nommer à]
θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ιχλεη θαη ην πξφβιεκα ηνπ αλ ην Φν είλαη ινγηθή
ζπλέπεηα ηνπ Πν, θαζφζνλ ηζρπξίδεηαη φηη πιένλ δελ πξφθεηηαη γηα Πν αιιά
γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο ζε νλνκαηνδφηε [nommer à]
θαη φηη ε ινγηθή Πν-Φν αθνξά ηελ πεξίνδν ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ
ζπκβνιηθνχ

115

. Επνκέλσο, ε αληηπαξάζεζε Φν-Πν δελ πθίζηαηαη γηα ηελ

ηειεπηαία πεξίνδν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ, φπνπ πιένλ δελ ππάξρεη
πξσηνθαζεδξία θαλελφο πεδίνπ, αιιά ηζφηεηα κεηαμχ ησλ ηξηψλ.
ηε «εκείσζε απφ ιφγν ζε ιφγν» ν Μηιέξ ππνζηεξίδεη φηη δελ έρνπκε
θακία αλάγθε ην λνκα ηνπ Παηξφο φηαλ ν θφκβνο ηνπ ππνθεηκέλνπ θξαηά,
είλαη πεξηηηφ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ θξαηά, ην λνκα έρεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζηλζψκαηνο. «ηελ ςπραλάιπζε είλαη φξγαλν γηα λα ιπζεί ε απφιαπζε
κέζσ ηνπ λνήκαηνο. Είλαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζηελ “παηξηθή κεηαθνξά” ην
λνκα ιχλεη ην ζεκαηλφκελν ρ ηεο κεηξηθήο επηζπκίαο, ΕΜ, δίλνληαο ηεο ηε
θαιιηθή ζεκαζία»116.
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J.-A. Miller, De la nature des semblants, ό.π., ζπλάληεζε ηεο 17εο Ινπλίνπ 1992.
J.-A. Miller, «Introduction à la lecture du Séminaire de l’angoisse de Jacques Lacan», La Cause
Freudienne 58, Navarin, Παξίζη 2004, ζ. 92.
115
M.-H. Brousse, «La psychose ordinaire», ό.π., ζ. 5.
116
J.-A. Miller, «Notice de fil en aiguille», Livre XXIII, Le sinthome, ό.π., ζ. 240.
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Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη θάπνηεο απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ ν Λαθάλ
ζεσξνχζε απαξαίηεηεο γηα ηε δηάγλσζε ή ηελ έθιπζε ηεο ςχρσζεο δελ
ηζρχνπλ πηα. Αλαθέξνκαη ζηηο δηαηαξαρέο ζηελ ηάμε ηεο γιψζζαο πνπ ν
Λαθάλ ζεσξνχζε απαξαίηεηεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο ςχρσζεο117 θαη ζηνλ ΈλαΠαηέξα ζε ζέζε ηξίηνπ ζην θαληαζηαθφ δεχγνο α-α΄ γηα ηελ έιθπζε ηεο
ςχρσζεο118. Η θιηληθή καο έρεη απνδείμεη φηη, πξψηνλ, νη δηαηαξαρέο ζηελ
ηάμε ηεο γιψζζαο θάζε άιιν παξά απαξαίηεηεο είλαη γηα ηε δηάγλσζε ηεο
ςχρσζεο θαη, δεχηεξνλ, φηη ν Έλαο-Παηέξαο δελ είλαη ζπλζήθε νχηε αλαγθαία
νχηε επαξθήο γηα ηελ έθιπζε κηαο ςχρσζεο119.
ζνλ

αθνξά

ηηο

δηαηαξαρέο

ηεο

γιψζζαο

ππάξρεη

έλα

πνιχ

ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ πνπ πεξηγξάθεη ν Λαθάλ: «εθψζεθα θαη ήξζα
εδψ ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή γηα λα δσ κηα αζζελή πνπ έρεη εκθαλψο
ζπκπεξηθνξά δχζηξνπε, ζπγθξνπζηαθή κε ην πεξηβάιινλ ηεο. Με έθεξαλ ελ
νιίγνηο γηα λα πσ φηη ήηαλ ςχρσζε, θαη φρη, φπσο θαηλφηαλ εθ πξψηεο
φςεσο, γηα ηδενςπραλαγθαζηηθή λεχξσζε. Αξλήζεθα λα ζέζσ δηάγλσζε
ςχρσζεο, γηα έλαλ θαζνξηζηηθφ ιφγν, δηφηη δελ ππήξρε θακία απφ ηηο
δηαηαξαρέο εθείλεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο εθέηνο, θαη
νη νπνίεο είλαη δηαηαξαρέο ζηελ ηάμε ηεο γιψζζαο»

120

. Ίζσο ινηπφλ λα είρε

παξαζπξζεί απφ ηε θαηλνκελνινγία ηεο ςχρσζεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα
θηάζεη ζην ζεκείν λα ζεσξεί

«νθζαικνθαλή»121 ηε δηάθξηζε λεχξσζεο-

ςχρσζεο.
Γηα ην δήηεκα ηεο έθιπζεο, ν ίδηνο ν Λαθάλ έιεγε ζην ζεκηλάξηφ ηνπ γηα ηηο
ςπρψζεηο φηη ε ςχρσζε γηα θάπνηα ππνθείκελα εθδειψλεηαη αθξηβψο ηε
ζηηγκή πνπ παίξλνπλ ην ιφγν, δειαδή ζε ζπγθπξία άζρεηε κε ηνλ ΈλαΠαηέξα: «Μεξηθέο θνξέο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ κηθξή ππνρξέσζε αλάιεςεο
ηνπ ιφγνπ, ελψ ην ππνθείκελν δνχζε κέρξη ηφηε ζην θνπθνχιη ηνπ, ζαλ ην
ζθνπιεθάθη».122

117

J. Lacan, Οι υστώζεις, ό.π., ζ. 112.
J. Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose», ό.π., ζ. 577.
119
J.-C. Maleval, La forclusion du Nom-du-Père, ό.π., ζ. 274.
120
J. Lacan, Οι υστώζεις, ό.π., ζ. 112.
121
Σηο ίδιο, ζ. 168.
122
Σηο ίδιο, ζ. 285.
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Αλ ηειηθά επηθεληξσζνχκε πεξηζζφηεξν ζηε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν α θαη ην θαιιφ θαζψο θαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο επηζπκίαοθαληαζίσζεο-απφιαπζεο, θαη φρη ζηε δηάθιεηζε ηνπ Ολφκαηνο ηνπ Παηξφο
ίζσο βγνχκε απφ ηελ ακεραλία ηνπ «ινη παξαιεξνχλ». Αλ ζηε λεχξσζε ην
παξαιήξεκα είλαη απφξξνηα ηεο έιιεηςεο λνήκαηνο ζην πξαγκαηηθφ, ζηελ
ςχρσζε ηα πξάγκαηα πάλε παξαπέξα, αθνχ φπσο αλαθέξεη ν Λαθάλ «ην
παξαιήξεκα αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πξσηνβνπιία έξρεηαη απφ έλαλ
Άιιν»123. Δνκηθή δηαθνξά πνπ δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε δηφηη ζηελ
πξψηε πεξίπησζε ην παξαιήξεκα είλαη απφξξνηα ηνπ Α(δηαγεγξακκέλν), ελψ
ζηε δεχηεξε είλαη απνηέιεζκα ηνπ Πν124.

Τύποι

Καηά ηελ Μπξνπο, νη θαλνληθφκνξθεο ςπρψζεηο είλαη πνιιέο αθνχ θάζε θνξά
είλαη ν επηιεγκέλνο ηξφπνο απφιαπζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ ζα νξγαλψζεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα125. ηε δηάιεμε ηνπ ζηελ Αζήλα πνπ αλέθεξα παξαπάλσ
ν Μαιεβάι αλαθέξζεθε ζε δχν ηχπνπο θαλνληθφκνξθεο ςχρσζεο. Ο έλαο
είρε λα θάλεη κε κηα δπζιεηηνπξγία ηεο επηζπκίαο, ηελ θιηληθή ηεο
ππνθεηκεληθήο εξήκσζεο, θαη ν άιινο κε ηηο αλεμίηειεο εηθφλεο σο
αληηζηάζκηζε γηα ηελ έιιεηςε ηεο ζεκειηψδνπο θαληαζίσζεο126.
Θα πξφηεηλα θαη έλαλ ηξίην ηχπν πνπ αθνξά ηε κε εμαγσγή ηνπ
αληηθεηκέλνπ α. Μηα θιηληθή παξαηήξεζε είλαη φηη πνιιά ππνθείκελα φηαλ
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Σηο ίδιο, ζ. 220
J.-C. Maleval, La forclusion du Nom-du-Père, ό.π., ζ.153.
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M.-H. Brousse, «La psychose ordinaire», ό.π., ζ. 5.
126
ε κηα ζπδήηεζε ζε πξνζσπηθό επίπεδν ν Μαιεβάι αλαθέξζεθε θαη ζε έλαλ άιιν ηύπν
θαλνληθόκνξθεο ςύρσζεο, πνπ αθνξά ηα έγθπζηα παξαιεξήκαηα [délires enkystés]. Καη αιινύ
(«L’échelle des délires», Actes du Pont Freudien 29, ό.π., ζ. 53) αλαθέξεηαη ζε ππνθείκελα πνπ έρνπλ
θξύςεη ην παξαιήξεκά ηνπο , πνπ μέξνπλ όηη δελ πξέπεη λα πνιπκηιάλε γη’ απηό ζην πεξηβάιινλ ηνπο
θαη πνπ είλαη ηειείσο παξαιεξεκαηηθνί . Καη εδώ αθόκα κηα θνξά ηίζεηαη ην ζέκα ησλ νξίσλ θαη ηνπ
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έξρνληαη αληηκέησπα κε έλαλ αδχλαην απνρσξηζκφ δελ εθιχνπλ ςχρσζε,
φπσο ζα ζπλέβαηλε γηα παξάδεηγκα ζε κηα κειαγρνιία, αιιά απαληνχλ κε
θξίζεηο παληθνχ, δειαδή κε άγρνο.
Κξίζεηο παληθνχ παξαηεξνχκε θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ζπγθπξίεο, φηαλ π.ρ.
ην ππνθείκελν πξέπεη λα πάξεη ην ιφγν, φηαλ θαιείηαη λα ιάβεη ζνβαξέο
απνθάζεηο, φηαλ κεηαθηλείηαη, φηαλ δειαδή «πξφθεηηαη λα ράζεη ηα θπζηθά, ηα
αηζζεηά, ηα εηθνληθά ζεκεία αλαθνξάο»127 ή αθφκα φηαλ δελ ππάξρεη κηα
εηθφλα γηα λα δείμεη ζην ππνθείκελν πψο λα θάλεη128. Θα κπνξνχζακε λα
ππνζέζνπκε φηη φηαλ ην ππνθείκελν έξρεηαη αληηκέησπν κε θάηη ηεο ηάμεο ηνπ
αδχλαηνπ γηα ην ίδην, ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ κε ζπκβνινπνηεκέλνπ, ηφηε δελ
απαληά κε έθιπζε, αιιά κε θξίζεηο παληθνχ. Σν εξψηεκα εληνχηνηο είλαη γηαηί
άγρνο. Γηα ηνλ Λαθάλ ην άγρνο αλαδχεηαη φηαλ ιείπεη ε έιιεηςε, δειαδή φηαλ
ην αληηθείκελν α εκθαλίδεηαη ζηε ζέζε ηνπ -θ129. Σν αληηθείκελν εθπίπηεη απφ
ην ππνθείκελν ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επηζπκία130, ιεηηνπξγία πνπ δελ έρεη
επηηειεζηεί ζηελ ςχρσζε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη, αθελφο, ππάξρεη
άγρνο εθεί φπνπ δελ ππάξρεη επηζπκία131 θαη, αθεηέξνπ, φηη ην άγρνο
αλαδχεηαη φηαλ θάηη ηεο ηάμεο ηνπ πξαγκαηηθνχ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζην
πεδίν ηνπ ππνθεηκέλνπ. «Καζψο θάζε πξαγκαηηθφ είλαη απξνζπέιαζην»,
έιεγε ν Λαθάλ, «καο εηδνπνηεί κε απηφ πνπ δελ μεγειάεη, κε ην άγρνο» 132. Ο
Μηιέξ αλαθέξεη θαη κηα δεχηεξε πξνζέγγηζε φπνπ ην άγρνο είλαη ν ηειεζηήο
ηνπ απνρσξηζκνχ, παξάγεη δειαδή ην αληηθείκελν σο απνρσξηζκέλν133.
Οθείινπκε λα ζεκεηψζνπκε φηη απηνί νη ηχπνη δελ απνηεινχλ δνκηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο αιιά θιηληθέο εθθάλζεηο θαη βξίζθνληαη ζε κηα ζπλέρεηα
κεηαμχ ηνπο, αθνχ ε κε εμαγσγή ηνπ αληηθεηκέλνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε
ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίσζεο, πνπ νθείιεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ έξεκν
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επηζπκίαο. Απνηεινχλ ζέζεηο, θαηά ηνλ Μαιεβάι ή, φπσο πξνηηκά ν Μηιέξ,
θαηαζηάζεηο134 ζην εζσηεξηθφ κηαο δνκήο.
Η θαλνληθφκνξθε ςχρσζε είλαη γεγνλφο. Μέλεη λα θαηαθέξνπκε λα
μεθαζαξίζνπκε φια ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαη αδηέμνδα, λα θαηαθέξνπκε
λα ηελ νξίζνπκε θαη λα ηελ νξηνζεηήζνπκε ψζηε λα έρνπκε κεγαιχηεξε
ζπλέπεηα ζηελ θιηληθή καο.
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