
Νηόζια Αβδελίδη 

Περίληυη ηφν θέζεφν ηοσ Μιλέρ ζτεηικά με ηο Φο-Πο ζηο κείμενο «Ο 

Άνθρφπος με ηοσς Λύκοσς»  

Η παηξηθή κεηαθνξά είλαη ε ζρέζε αηηηόηεηαο αλάκεζα ζηνλ παηέξα σο αίηην 

θαη ηνλ επλνπρηζκό σο απνηέιεζκα. Αξρηθά ν Μηιέξ επηρεηξεί λα ππνζηεξίμεη 

όηη ν Λαθάλ ζην «πξνθαηαξθηηθό εξώηεκα» θαίλεηαη λα απνζπλδέεη απηή ηελ 

άκεζε ζρέζε ηνπ παηέξα κε ηελ θαιιηθή ζεκαζία. Εθηηκά όηη όηαλ ν Λαθάλ 

αλαξσηηέηαη γηα ηελ απνζύλδεζε ηεο δηάθιεηζεο  ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο 

από ηελ έθζιηςε ηνπ θαιινύ, έρεη ζαλ (κε έθδειε) αλαθνξά ηνλ Άλζξσπν κε 

ηνπο Λύθνπο.  Σε απηό ην θείκελν ν Λαθάλ αλαξσηηέηαη, καο ιέεη αξρηθά ν 

Μηιέξ,  αλ ην Φν είλαη ε ζπλέπεηα ηεο δηάθιεηζεο ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο ή 

αλ είλαη έλαο αλεμάξηεηνο κεραληζκόο.  

Τν δήηεκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αλζξώπνπ κε ηνπο Λύθνπο επηθεληξώλεηαη 

ζην αλ ππάξρεη θαιιηθή ζεκαζία. Δειαδή ην πξόβιεκα δελ θαίλεηαη λα 

επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάιεςε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο αιιά ζε απηή ηνπ 

επλνπρηζκνύ. Δηεξσηάηαη ινηπόλ ν Μηιέξ αλ κπνξνύκε λα δηαρσξίζνπκε απηά 

ηα δπν ή ηνπιάρηζηνλ λα ηα δηαρσξίζνπκε ελ κέξεη. 

Η ζπγθπξία έθιπζεο ζηνλ Άλζξσπν κε ηνπο Λύθνπο πξνθαιείηαη πεξηζζόηεξν 

από ηελ κεξηά ηνπ Φν παξά από ηε κεξηά ηνπ Π. Η έθιπζε έρεη λα θάλεη εδώ 

κε κηα πξνζβνιή ζην λαξθηζζηζκό ηνπ. Απηό πνπ είλαη θάζε θνξά απεηιεηηθό 

γηα ηνλ Άλζξσπν κε ηνπο Λύθνπο είλαη όηαλ ην πξόζεκν κείνλ πιεζηάδεη ηνλ 

θαληαζηαθό θαιιό ηνπ. Είλαη ζαλ ν θαιιόο λα είρε ιεηηνπξγία Ολόκαηνο-ηνπ-

Παηξόο. Σηνλ Άλζξσπν κε ηνπο Λύθνπο δελ έρνπκε θαιιηθή ζεκαζία αιιά 

θαιιηθή θαληαζησπνίεζε πνπ ιεηηνπξγεί πεξίπνπ ην ίδην, αιιά όρη αθξηβώο 

ην ίδην αθνύ θάζε θνξά πνπ βάιιεηαη ε εηθόλα ηνπ, έρνπκε έθιπζε. 

Τν εξώηεκα είλαη αλ ηα ςπρσηηθά θαηλόκελα (θαηλόκελα Φν) ηνπ Αλζξώπνπ 

κε ηνπο Λύθνπο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κηα γξακκή αηηηόηαο 

αλεμάξηεηε ή ζρεηηθά αλεμάξηεηε από ηελ δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-

Παηξόο. Καηόπηλ, ην εξώηεκα είλαη αλ ζα κηιάκε γηα ςύρσζε κόλν όηαλ ζα 

ππάξρεη Πν θαη Φν ή θαη όηαλ ζα ππάξρεη Φν ρσξίο Πν. Πξόθεηηαη γηα έλα 



κεγάιν δήηεκα θιηληθήο θαη νξνινγίαο, πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ή ην ιηγόηεξν 

λα κεηαθηλήζεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηελ ςύρσζε.  

Τα πάληα εμαξηώληαη από ηνλ νξηζκό πνπ ζα δώζνπκε ζηελ αηηηόηεηα. Γηα ηνλ 

Λαθάλ ε αηηηόηεηα ήηαλ όηη ην Πν πξνθαιεί ην Φν. Δηεξσηάηαη ινηπόλ ν Μηιέξ 

αλ κπνξνύκε λα ραιαξώζνπκε ιίγν απηή ηελ αηηηόηεηα. Αλ δελ κπνξνύκε λα 

ηελ ραιαξώζνπκε, ζεσξεί όηη ζα πξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ςεπδό-Όλνκα-ηνπ-

Παηξόο. 

Τν εξώηεκα είλαη αλ κπνξνύκε λα ζπιιάβνπκε ην Φν ρσξίο Πν ή αλ ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάξρεη Φν, ππάξρεη θαη Πν. Ο Μηιέξ πξνηείλεη λα 

εμεηαζηνύλ όια ηα πηζαλά ζελάξηα: Τελ ζηαληαξλη πεξίπησζε ηνπ Ολόκαηνο-

ηνπ-Παηξόο Π-Φ, απηή ηνπ Σξέκπεξ Πν-Φν, ηηο πεξηπηώζεηο borderline Π-Φν 

θαη ηέινο ηηο πεξηπηώζεηο Πν-Φ. Επίζεο δελ ζεσξεί παξάινγν λα πεη όηη 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο borderline, θξαηνύληαη ζηελ λεύξσζε γηαηί  ππάξρεη ην 

Π  αιιά ππάξρνπλ θαηλόκελα πνπ παξάγνληα εμαηηίαο ηνπ Φν. 

Μπνξνύκε λα απνζπλδέζνπκε ηε ζρέζε αηηηόηεηαο αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη 

ηνλ θαιιό;  αλαξσηηέηαη ν Μηιέξ. Σηνλ Λαθάλ ν παηέξαο σο ζεκαίλνλ είλαη 

αίηην θαη ν θαιιόο σο ζεκαηλόκελν είλαη απνηέιεζκα. Τν Π ινηπόλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ην Φ. 

Ελ ηέιεη, ζρνιηάδνληαο ηελ παξάγξαθν ζηελ ζει. 571 ζην «πξνθαηαξθηηθό 

εξώηεκα»  (αλ ην Φν δεκηνπξγήζεθε από ηελ θιήζε κέζα ζην ζπκβνιηθό ηεο 

παηξηθήο κεηαθνξάο ή αλ είλαη πξντόλ, ζε έλαλ δεύηεξν βαζκό, ηεο έθζιηςεο 

ηνπ θαιινύ), ν Μηιέξ θαηαιήγεη όηη ζε έλα πξώην ρξόλν ην Πν κεηαθξάδεη ηελ 

έθζιηςε ηνπ θαιινύ θαη ζε έλα δεύηεξν ρξόλν γηα λα επηιπζεί απηή ε έθζιηςε 

ηνπ θαιινύ παξάγεη ην θαηλόκελν ηεο δνινθνλίαο ησλ ςπρώλ (ηνπηθή 

παιηλδξόκεζε ζην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε). Καηά ηνλ Μηιέξ απηή ε 

παξάγξαθνο πεξηπιέθεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην Πν θαη ην Φν αιιά δελ 

απνζπλδέεη ηνπο δπν όξνπο. Αλνίγεη έλα πεξηζώξην, δειαδή ππάξρνπλ 

δηάθνξνη ηξόπνη λα ιπζεί ε έθζιηςε ηνπ θαιινύ. Έηζη απηή ε παξάγξαθνο 

από κόλε ηεο, ππνζηεξίδεη ν Μηιέξ δελ καο εμνπζηνδνηεί λα απνζπλδέζνπκε 

ην Πν από ην Φν, αλνίγεη απιά έλα εύξνο ιύζεσλ γηα ηελ έθζιηςε ηνπ 

θαιινύ. 



Η δηάθιεηζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο παξάγεη ζην θαληαζηαθό δπν 

απνηειέζκαηα: έλα αλαγθαίν, ηελ έθζιηςε ηνπ θαιινύ θαη έλα ελδερόκελν, 

ηνλ δξόκν επίιπζεο πνπ δηαιέγεη ην ππνθείκελν γηα λα επηιύζεη ηελ έθζιηςε 

ηνπ θαιινύ. 

Ο Μηιέξ θαηαιήγεη όηη ζηνλ Άλζξσπν κε ηνπο Λύθνπο δηαηεξείηαη ε ζύλδεζε 

αλάκεζα ζην Πν θαη ην Φν, αθνύ παξόηη βξίζθνπκε ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηα 

πιεζώξα θαληαζηαθώλ παηεξάδσλ, ιείπεη ε ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηνπ παηέξα. 

 

Σην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ν Μηιέξ ππνζηεξίδεη όηη δεκηνπξγείηαη κηα αληίζεζε 

ζην ζρήκα Όλνκα-ηνπ-Παηξόο σο ζεκαίλνλ - θαιιόο σο ζεκαηλόκελν, ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Λαθάλ θάλεη ηνλ θαιιό έλα ζπκβνιηθό ζεκαίλνλ. Απηό 

πνπ ζα νλνκάζεη Φ αληηηίζεηαη ζηελ παηξηθή κεηαθνξά: ΟΠ-θ. Αιιά ην Φ ηελ 

ίδηα ζηηγκή ζπκππθλώλεη ηε ζρέζε ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο κε ηνλ 

θαληαζηαθό θαιιό, δειαδή ην Φ, θαηά ηνλ Μηιέξ, ζπκππθλώλεη θαη ζπλνςίδεη 

ηελ παηξηθή κεηαθνξά.  

 

 


