Ζιίαο Παπαγηαλλφπνπινο*
Η ανθπωπιά τος ανύπαπκτος και το παπάδοξο τηρ θεπαπείαρ
Ζ νκηιία απηή ζα ήζειε λα έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο ακθίπιεπξεο
γέθπξαο αλάκεζα ζηα δχν κέξε ηεο δηεκεξίδαο, ηα νπνία αληαλαθινχλ
επίζεο θαη ηνπο δχν φξνπο ηεο ζεκαηηθήο ηεο: ζχγρξνλνο θφζκνο ςπρνζεξαπεία. Έηζη, ζα ζειήζσ θαηαξράο λα θνκίζσ ζηελ
ςπρνζεξαπεπηηθή ζαο δηεξψηεζε νξηζκέλεο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
ζεκαζία πνπ ίζσο έρεη γη απηήλ ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηζκηθφ καο παξφλ.
Γηφηη ηνχην ζπληζηά ην δεζκεπηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ απηή θαη
θάζε δηεξψηεζε ιακβάλεη ρψξα, δηακνξθψλνληαο εληέιεη ηνλ ραξαθηήξα
ελφο αηηήκαηνο. Σαπηφρξνλα ζα ήζεια λα επηρεηξήζσ θαη ηελ αληίζηξνθε
εξκελεπηηθή δηαδξνκή: λα εγείξσ ην δήηεκα ηεο „αζζέλεηαο‟ θαη ηεο
„ζεξαπείαο‟ σο δηαζηάζεσλ πνπ θσηίδνπλ ην ζεκεξηλφ ηζηνξηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ πεδίν. Χο ππαξθηηθψλ πεξηνρψλ, κε άιια ιφγηα, πνπ καο
απνθαιχπηνπλ θάηη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ κε ηελ
βαζχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ πεδίνπ δσήο. Με ηελ
έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο δελ ππνλνψ εδψ κηα αθεηεξηαθή θνηλή νπζία,
αιιά ην έζραην ζεκείν κηαο δπλακηθήο πνξείαο, ζην νπνίν ε δηάξξεμε
ηεο χπαξμεο απφ ηελ εμσηεξηθφηεηα ζπκπίπηεη κε ηελ θιήζε ηεο ζην
απζεληηθφ παξφλ ηεο. Απφ ηνπνινγηθή άπνςε ηνχην ζεκαίλεη πσο ε
έζραηε βαζκίδα ηελ νπνία αθνξά ε έλλνηα ηεο πάζεζεο θαη ηεο
παζνινγίαο δελ είλαη (θαη δελ κπνξεί λα είλαη) εθείλε κηαο αηνκηθήο
πεξίπησζεο, αιιά εθείλε ηεο θαηαζηαηηθήο αλαθνξάο ηεο αηνκηθφηεηαο
ζε φ,ηη αθξηβψο ηελ ππεξβαίλεη, ζε φ,ηη ηελ ζπγθξνηεί θαζψο απηή
εμίζηαηαη ελψπηφλ ηνπ. Απηή ε έθ-ζηαζε είλαη έλα άιιν φλνκα γηα ηελ
δηάλνημε ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ άιιν άλζξσπν, γηα ηελ αλζξσπηά ηνπ - θαη
ίζσο, έηζη, γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πγεία επίζεο. Ίζσο, ζπλεπψο, ε
αζζέλεηα λα κελ αθνξά ηφζν έλα άξξσζην „εγψ‟, φζν έλα άξξσζην
„εκείο‟. ηε ζπλέρεηα ηεο νκηιίαο κνπ ζα πξνζπαζήζσ λα πξνζεγγίζσ
ηελ ζρέζε ησλ δχν φξσλ πνπ καο απαζρνινχλ, δειαδή ηνπ ζχγρξνλνπ
θφζκνπ θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαη γηα ηελ αθξίβεηα ην θνηλφ
δηαθχβεπκα πνπ ππνθψζθεη κέζα ηνπο, θσηίδνληαο θάπνηεο πηπρέο ηεο
ππέξβαζεο απηήο (πνπ εδψ ηελ απνθάιεζα δηάλνημε θαη θαηαζηαηηθή
αλαθνξά) θαη ηεο αζζέλεηάο ηεο.
Σν πξφβιεκα είλαη αθεηεξηαθά εγγεγξακκέλν ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο
ζεξαπείαο - ζηηο ζεκειηψζεηο ηεο θαη ζηηο εθιείςεηο ηεο. Μηιψληαο γηα
ζεξαπεία αλαπφθεπθηα κηιάκε γηα έλαλ ζεξαπεπκέλν άλζξσπν θαη γηα
ηελ δηάθξηζή ηνπ απφ έλαλ κε-ζεξαπεπκέλν, έλαλ αζζελή. Γίρσο απηή

ηελ δηάθξηζε ε ζεξαπεία είλαη αδηαλφεηε, δηφηη δελ εκθαλίδεηαη θακκηά
απφζηαζε πνπ θαιείηαη θαλείο λα θαιχςεη. Σαπηφρξνλα κε ηελ δηάθξηζε
αλαδχεηαη ην δήηεκα ηνπ θξηηεξίνπ ηεο δηάθξηζεο θαη επνκέλσο,
αλαπφθεπθηα, κηαο νξηζκέλεο αληίιεςεο γηα ηνλ άλζξσπν - κηα εηθφλα
ηεο αιήζεηαο ηνπ θαη ηεο έιιεηςήο ηεο. Γηφηη αλ ε αζζέλεηα θαη ε πγεία
θαηαζηνχλ δεηήκαηα ηεο εθάζηνηε ππνθεηκεληθήο απφθαζεο, ηφηε
κάιινλ εμνπδεηεξψλνληαη κέζα ζηελ απιή απηνπεξηγξαθή. Καη ηφηε ηα
αδηέμνδα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο εξκελείαο γίλνληαη θαζνιηθά, θαζψο
ηνχηεο πξνυπνζέηνπλ ηελ ππέξβαζε θάζε απηναλαθνξηθφηεηαο. Γηα ην
δήηεκα ηεο ζεκειηψδνπο ακθηηαιάληεπζεο ηεο ςπραλάιπζεο αλάκεζα ζε
κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε αμίσζή ηεο, αθνχ δειψλεη πσο δελ παξαπέκπεη
ζε θακκηάλ έλλνηα αιήζεηαο, θαη ζε κηα πνιχ κεγάιε, αθνχ ηαπηφρξνλα
δειψλεη πσο, νχηε ιίγν νχηε πνιχ, ζηνρεχεη ζε κηαλ αλαδφκεζε ηεο
ηαπηφηεηαο, θαηαιιειφηεξνο λα κηιήζεη είλαη έλαο ςπραλαιπηήο φπσο ν
ηακάηεο Σνπξλήο. Ήδε ην κηθξφ εθείλν θείκελν πνπ πξνζδηνξίδεη ην
πεδίν θαη αλαγγέιιεη ην πλεχκα ηεο ζπλάληεζήο καο παξαπέκπεη ζε κηα
ζεσξεηηθή ζπξξίθλσζε επξείαο θιίκαθαο, ε νπνία άκεζα ή έκκεζα
δηαηξέρεη ζήκεξα ην ζψκα ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ. Θα έιεγα
πσο ε ζπξξίθλσζε απηή αξζξψλεηαη γχξσ απφ ηελ ζηαδηαθή εμαθάληζε
φξσλ πνπ παξαδνζηαθά ππέδεηρλαλ θάηη πέξαλ ηεο απιήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο: πέξαλ ηνπ κεηξήζηκνπ θαη ρξεζηηθνχ, ηνπ
„αληηθεηκεληθνχ‟, εληέιεη ηνπ απιψο-θαη-κφλνλ-θπζηθνχ. Οη φξνη εθείλνη
ζπληζηνχζαλ ζην παξειζφλ ελλνηνινγηθέο παξαιιαγέο πνπ ππνδήισλαλ
ην πεδίν κηαο ππέξβαζεο, παξαιιαγέο νη νπνίεο ζπκππθλψλνληαλ εληέιεη
ζηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο. Πφζνη απφ εκάο κπνξνχλ ζήκεξα λα ζθεθηνχλ
ηελ έλλνηα ηεο αιήζεηαο, ή εθείλελ αθφκα ηνπ λνήκαηνο, δίρσο λα
ληψζνπλ αθειείο ή έλνρνη κηαο αληηδξαζηηθήο λνζηαιγίαο, ζε κηα επνρή
φπνπ ην πξαγκαηηθφ ζπγρσλεχεηαη κε ηελ αθαηάπαπζηε κεηαβνιή θάζε
δεδνκέλνπ, κε ηελ ίδηα ηελ νιηθή ξεπζηφηεηα ηνπ θφζκνπ, ε νπνία
δηαιχεη θάζε δείθηε πνπ δείρλεη θάηη θαη φρη νηηδήπνηε; ε κηα ηέηνηα
θαηάζηαζε, ε εμσηεξηθφηεηα θαη καδί ηεο ην ίδην ην πξαγκαηηθφ δελ
θηλδπλεχνπλ άξαγε λα ζπκπέζνπλ κε ηα αληίζεηά ηνπο, δειαδή κε ηελ
θαηάξγεζε θάζε εμσηεξηθφηεηαο θαη επνκέλσο θάζε πξαγκαηηθφηεηαο;
Γηα λα ππάξμεη δηαθνξά, δηαθνξά αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ (ίδην) θαη ζην
εμσηεξηθφ (άιιν), δηαθνξά επίζεο αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ζην
θαληαζηαθφ θαη, εληέιεη, αλάκεζα ζηελ παξνπζία θαη ηελ απνπζία, θάηη
πξέπεη λα δηαηεξεί, ή κάιινλ λα αλαδεηθλχεη ζηαδηαθά, ηνπο φξνπο σο
αζχγρπηνπο. Καη ηνχην δελ ζεκαίλεη κελ αλαιινίσηνπο κέζα ζηνλ ρξφλν
ηνπ αηνκηθνχ βίνπ ή κέζα ζηελ ηζηνξία ησλ πνιηηηζκψλ, ζεκαίλεη φκσο
θαζαπηφ, εληέιεη, κε-ξεπζηνχο - „άξξεπζηνπο‟, ζχκθσλα κε κηαλ
έθθξαζε ηνπ Ησάλλε Γακαζθελνχ. Άξα παξαπέκπεη ζε δηαθξίζεηο θαη ζε
θξηηήξηα δηαθξίζεσλ. Πσο, ινηπφλ, ζ‟ έλα πνιηηηζκηθφ ζχκπαλ πνπ
αμηψλεη πσο απνκπζνπνηεί θάζε αιήζεηα σο ππνθεηκεληθή

(απην)θαηαζθεπή, πξνσζψληαο έηζη, ζε έζραηε αλάιπζε, κηα ζχκπησζε
ηεο αλζξψπηλεο σξηκφηεηαο κε ηελ απνπζία θάζε έθπιεμεο θαη θάζε
ζπγθίλεζεο, κε ηνλ ίδην ηνλ απνραηξεηηζκφ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηεο
παξνπζίαο σο ηειεπηαίσλ ςεπδαηζζήζεσλ, πσο λα κηιήζνπκε πηα γηα έλα
επέθεηλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο; Καη πφζελ έλα θξηηήξην γη απηφ; Ζ ίδηα ε
ιεηηνπξγηθφηεηα δελ είλαη άξαγε ην κφλν θξηηήξην, πνπ καο απέκεηλε έλα θξηηήξην, ζα έιεγε θαλείο, κεηά ην ηέινο ησλ θξηηεξίσλ, κεηά ηελ
θαηάξγεζε ησλ απνζηάζεσλ;
Κξηηήξηα θη επνκέλσο δηαθνξέο, δσηηθέο απνζηάζεηο αλάκεζα ζε
ππαξθηηθέο πνηφηεηεο, θαηαξγνχληαη ζήκεξα, κέζα ζε έλα ελνπνηεκέλν,
νιηθφ (θαη σο εθ ηνχηνπ απηνθαηαξγνχκελν) „εδψ θαη ηψξα‟. Πξφθεηηαη
γηα έλα παξφλ πνπ απέκεηλε έλα φξγην ησλ θαζαξψλ δπλαηνηήησλ, κηα
παξαθνξά ησλ απνγπκλσκέλσλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία δελ είλαη ζπλάκα
παξά ε απηηζηηθή ζπξξίθλσζή ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο. Λεο θαη ε κεραληθή
θαηαλάισζε θάζε ελέξγεηαο, ε εμάληιεζε θάζε απνζέκαηνο, θαιείηαη λα
ιπηξψζεη απφ ηελ ίδηα ηελ δπζθνξία ηνπ ππάξρεηλ θη επνκέλσο απφ ηελ
κλήκε ηνπ κεδελφο. Απφ ηνλ Sade σο ηελ ζχγρξνλε θαηάξγεζε ηνπ
κπζηηθνχ (ηεο θξπθηφηεηαο) ησλ πξαγκάησλ κέζα ζε κηα γεληθεπκέλε
ρξεζηηθφηεηά ηνπο, ηελ νπνία ν Βaudrillard αλέιπζε σο νπζία ηεο
ρπδαηφηεηαο, ε απφζηαζε είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ φζν ζα ζέιακε λα
πηζηεχνπκε. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη απηφ πνπ γηα ηνλ Sade ήηαλ ε
γνεηεπηηθή εμαίξεζε, γηα καο έγηλε απιψο ν θαλφλαο: δελ ππάξρεη ηίπνηα
πηα λα παξαβηαζηεί πέξα απφ ηνπο ηππηθνχο θαλφλεο ηεο απξφζθνπηεο
ξνήο, ηεο θαηαλάισζεο - ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Αξθεί, φκσο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ψζηε λα δηθαηνινγεζεί φιν ην λνεκαηηθφ
εχξνο ηεο „ζεξαπείαο‟, ιεο θαη πξφθεηηαη γηα κηαλ επηδηφξζσζε, πνπ
αγλνεί θάζε δηαθνξά ηνπ ςπρηθνχ θαη ηνπ πλεπκαηηθνχ απφ ην απιψοβηνινγηθφ θαη ην κεραληθφ, ή απφ έλα αθεξεκέλν ηζνδχγην πνπ
επηθέξεηαη ζηελ εγγελψο θπγφθεληξε ηάζε ελφο αζπφλδπινπ εαπηνχ; Γελ
κεηέρεη ήδε απηή ε άπνςε πεξί ζεξαπείαο ζηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο
ρπδαηφηεηαο; Σν πξφβιεκα πξέπεη, σζηφζν, λα δηαηππσζεί κε ηνλ πην
ξηδηθφ ηξφπν. Δθείζελ ηεο δηάθξηζεο αλάκεζα ζηελ παξνπζία θαη ζηελ
απνπζία, παξάγεηαη κηα ππφζηαζε ε νπνία έρεη κελ απειεπζεξψζεη
απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ εαπηνχ ηεο, φκσο, κέζα ζε
ηνχηελ αθξηβψο ηελ εμ νξηζκνχ εηθνληθή απειεπζέξσζε, νχηε απηφο πνπ
δηαρεηξίδεηαη ππάξρεη, νχηε εθείλν ην νπνίν απηφο δηαρεηξίδεηαη έρεη
θαλέλα λφεκα. ηαλ φια είλαη δηαζέζηκα, ηίπνηα δελ είλαη πξαγκαηηθφ
θαη θαλείο δελ είλαη εθεί γηα λα ην καξηπξήζεη. Δδψ, είλαη ε εξψηεζε ηεο
ηαπηφηεηαο πνπ έρεη πξσηίζησο εμνξηζηεί - αιιά θαη πνπ θάζε θνξά
επηζηξέθεη σο θάληαζκα. Ζ άιιε φςε απηνχ πνπ κνηάδεη σο νιηθή λίθε
ηνπ ζχγρξνλνπ αηφκνπ (επί πνηνχ αθξηβψο, άξαγε, αλ φρη επί ηεο ίδηαο
ηνπ ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ εθάζηνηε θνξέα ηεο - ηνπ πξνζψπνπ ηνπ
άιινπ;), είλαη ε εζσηεξηθή ηνπ απνζάζξσζε, ην γιίζηξεκά ηνπ ζηνλ

ιήζαξγν. Καη ε απφζηαζε απφ ηελ κηα αίζζεζε ζηελ άιιε κεηξάηαη απφ
ηνλ ρξφλν κίαο θαη κφλεο απζεληηθήο αλζξψπηλεο αλάζαο.
Δίπα φκσο λσξίηεξα „καο απέκεηλε‟ ην θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Άξαγε είλαη αθξηβήο απηή ε δηαηχπσζε; Θα έπξεπε πξάγκαηη, γηα λα
είκαζηε ζε ζέζε λα ζέζνπκε θαλ ην εξψηεκα, λα είρακε θάπνπ λα
επηζηξέςνπκε; Ή κήπσο ζα κπνξνχζακε, αληίζεηα, λα δηαρσξίζνπκε ηε
ζέζε καο απφ ηελ θπξίαξρε (επηηξέςηε κνπ λα πσ: ηδενινγηθή)
απηνπεξηγξαθή ηεο επνρήο καο, απφ ην θαχιν δίιεκκα κεηαμχ θπληζκνχ
θαη λνζηαιγίαο ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ απηή καο ζέηεη, αλαινγηδφκελνη φηη
ελδέρεηαη λα έρνπκε θάπνπ φπνπ κπνξνχκε λα πάκε, ζ‟ έλα άγλσζην
αθφκα πεδίν, πέξαλ ηφζν ηεο ιεηηνπξγηζηηθήο απην-εμνπδεηέξσζεο ηνπ
ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, φζν θαη ησλ εμηδαληθεπκέλσλ κνξθψλ πνπ εχινγα
παίξλεη ε απειπηζκέλε άιιε ηνπ φςε; Αλ, ινηπφλ, πξφθεηηαη πεξί
λνζηαιγίαο, ηφηε απηή είλαη κηα λνζηαιγία ηνπ κέιινληνο - ηνπιάρηζηνλ
αλ νξίζνπκε ην κέιινλ σο ηε λνεκαηηθή πιεξφηεηα ηνπ παξφληνο θαη φρη
σο κηαλ άπεηξε δηεχξπλζή ηνπ πνπ ζα αγλννχζε θάζε ξήγκα. Ζ ίδηα ε
επηζπκία ηνπ παξφληνο σο λνεκαηηθήο πιεξφηεηαο νδεγείηαη εθ ησλ
έλδνλ ζε κηα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή δηάλνημε ζην „αλψλπκν‟, δειαδή
ζην αθφκα αλχπαξθην - ζε κηαλ ηδξπηηθή δηαζεζηκφηεηα ζε θάηη άιιν,
πνπ δηαηαξάζζεη ην θαχιν δεδνκέλν ηεο απηνπαξνπζίαο κνπ θαη ηνλ
ιήζαξγφ κνπ. Σν κέιινλ είλαη έλα φλνκα γηα ην μχπλεκα ζηε ζρέζε κε
ην αλχπαξθην, δειαδή γηα ην ππάξρεηλ σο δηαζεζηκφηεηα ζην άιιν.
Χο πξνο απηφ κπνξεί θαλείο λα πξνζέμεη κηαλ ακθηινγία ηνπ
αλαγγειηήξηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπλάληεζήο καο. Γηφηη εδψ αθελφο
απνξξίπηεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο νξηζκέλσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζρνιψλ
σο επηπφιαηνο θαη αλεπαξθήο, αθεηέξνπ φκσο δειψλεηαη ξεηά πσο
νξζψο απνκπζνπνηήζεθαλ απφ απηέο (φπσο θαη απφ άιιεο ζε ζπγγεληθά
πεδία), κεηαθπζηθά είδσια φπσο ε ςπρή, ε απηφλνκε θαη απηναλαθνξηθή
εζσηεξηθφηεηα θ.α. Δληέιεη, φκσο, ππνδειψλεηαη πσο ηνχηα
απνκπζνπνηήζεθαλ ίζσο κε ηα ιάζνο θξηηήξηα, θαζψο κέζα ζηελ ίδηα
απηή απνδφκεζε θέξνληαλ απφ επηπφιαηεο θαη παξαπιαλεηηθέο κέξηκλεο.
ηαλ κηα αληίιεςε ηεο αιήζεηαο λνζεί, ε ιχζε πηζαλφηαηα δελ έγθεηηαη
ζηελ παξαίηεζε απφ ηελ ίδηα ηελ κέξηκλα ηεο αιήζεηαο.
Αο πνχκε, ινηπφλ, πσο πξφθεηηαη θαηαξράο γηα έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ, θη
σο εθ ηνχηνπ πσο αλαδεηνχκε ίρλε, πνπ είλαη πάληνηε ηα ίρλε κηαο
πνξείαο θαη, επνκέλσο, κηαο νξηζκέλεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ παξνπζία
θαη ζηελ απνπζία - ηεο θαηεμνρήλ ζρέζεο ηελ νπνία νηθνδνκεί ην ίρλνο.
Με φια απηά ζέισ εληέιεη λα πσ φηη ε ςπραλαιπηηθή θαη ε
ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία δελ θαιείηαη απιψο λα δξάζεη κέζα ζε
νξηζκέλα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα, αιιά θαιείηαη επίζεο λα
πξνζδηνξηζηεί ε ίδηα κέζα ζ‟ απηά, δηφηη απηά δελ κπνξνχλ λα ηελ
αθήζνπλ αλαιινίσηε. Απφ εθεί ζα πάξεη, αλαγθαζηηθά, ηα πξσηαξρηθά

πιηθά ηεο, φζν θη αλ κπνξέζεη χζηεξα λα ηα επεμεξγαζηεί. ζν, ινηπφλ,
είλαη έγθπξε ε θξάζε „ε ςπρνζεξαπεία ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν‟, άιιν
ηφζν έγθπξε είλαη θαη ε θξάζε „ν ζχγρξνλνο θφζκνο ζηελ
ςπρνζεξαπεία‟. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πξφθεηηαη παξά γηα
αιιειέλδεηεο θξάζεηο: ε κία ηζρχεη ζηνλ βαζκφ πνπ ηζρχεη θαη ε άιιε.
Ζ παξνπζία ηνπ θφζκνπ, δειαδή ηνπ ηζηνξηθνχ παξφληνο, ζηελ θαξδηά
ηεο ςπρνζεξαπείαο θαλεξψλεηαη ζε κηαλ νξηζκέλε ακεραλία πνπ
δηαηξέρεη ηελ έλλνηα ηεο ζεξαπείαο θαη, θπξίσο, ηνπ ζεξαπεπκέλνπ
αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηαλ αλζξσπνινγηθή ακεραλία απέλαληη ζηελ
ηδέα ηνπ ζψνπ, δειαδή ηνπ νιφθιεξνπ αλζξψπνπ. Μπνξνχκε λα ηνλ
νλνκάζνπκε ππνθείκελν, ή αλ καο εκπνδίδνπλ θάπνηνη ζπλεηξκνί πνπ
αθνξνχλ ζηε κεηαθπζηθή παξάδνζε, κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα
πξφζσπν, γηα εαπηφ, ή θαη γηα αιήζεηα ηεο χπαξμεο. Πάλησο, κηα έλλνηα
απνιχηνπ είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ αλαπφθεπθηε, αθφκα θαη αλ
αμηψλνπκε πσο απηφ παξάγεηαη απζηεξά θαηλνκελνινγηθά θαη φρη
ηδεαιηζηηθά ή ζεηηθηζηηθά - αθφκα, δειαδή, θαη αλ ην απφιπην απηφ
αλαδχεηαη εθ ησλ έλδνλ ηεο απξνυπφζεηεο εκπεηξίαο, πνπ δελ αλάγεηαη
ζε ηίπνηα άιιν (πξηλ ή πέξα) απφ ηνλ εαπηφ ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή,
ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα ην απφιπην ελφο αλνίγκαηνο, ή κηαο
θιήζεο, αθφκα-αθφκα θαη κηαο δσξεάο - έλλνηεο γχξσ απφ ηηο νπνίεο ε
ζχγρξνλε θαηλνκελνινγία έρεη αλαπηχμεη εδψ θαη δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ
έλαλ ηδηαίηεξα πινχζην ζηνραζκφ, πνπ έρεη, ζαξξψ, αθφκα λα δψζεη
πινχζηνπο θαξπνχο ζηελ ςπρνζεξαπεία.
Κη έηζη μαλαβξίζθνπκε φζα ιέγακε λσξίηεξα γηα ηελ ξεπζηφηεηα
ζε επίπεδν ζπιινγηθήο λννηξνπίαο, ηα μαλαβξίζθνπκε ηψξα ζε έλα
θηινζνθηθφ ή ζεσξεηηθφ επίπεδν: δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο θακκηά
ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ηνλ άλζξσπν. Γελ κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε,
φπσο έιεγε ν Lyotard, ην ά-ηνπν θαη ην ά-κνξθν πνπ θαζνξίδνπλ ηελ
επνρή καο, φια θαηαξξένπλ σο εθήκεξεο θαηαζθεπέο ελφο αλζξψπνπ πνπ
δελ κπνξεί πηα νχηε θαλ λα κεηεσξηζηεί ππαξθηηθά. Γηαηί ν κεηεσξηζκφο
ζεκαίλεη ήδε κηα δξακαηηθή βίσζε ηνπ παξφληνο - ζα έιεγα κάιηζηα θαη
ζα ηφληδα φηη ν κεηεσξηζκφο είλαη ν πξσηαξρηθφο εληνπηζκφο ηνπ
αλζξψπνπ, ε πξσηαξρηθή ηνπ είζνδνο ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ θφζκν, ε
πξσηαξρηθή, κνινλφηη νισζδηφινπ παξάδνμε, ζπλάληεζή ηνπ κε ηα ίρλε
ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ πξαγκάησλ, κέζα ζηελ ίδηα ηελ θαζκαηηθή
ππφζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ. ε φια απηά ζα αλαθεξζψ ακέζσο κεηά,
αθνχ απνηειεηψζσ ηε ζθέςε φηη, ζε αληίζεζε κε κηα ηέηνηα
εθθξεκφηεηα, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απ‟ ην φηη θέξεηαη απφ έλα απφλ
απφιπην, απφ ηελ απνπζία ηνπ σο πξσηαξρηθή κνξθή ηνπ (ηεο παξνπζίαο
ηνπ), απφ κηα ηξαπκαηηθή έιιεηςε, ε ζχγρξνλε εθθξεκφηεηα κνηάδεη
κάιινλ κε ην αληίζεηφ ηεο: κηαλ απάζεηα, κηαλ νδχλε απφ ηελ αδπλακία
λα γνληκνπνηεζνχκε απφ θάπνην δσηηθφ έιιεηκκα, απφ θάπνηνλ θαεκφ -

κηαλ νδχλε ηεο κε-νδχλεο, ηεο αδπλακίαο λα μππλήζεη θαλείο ζηα
πξάγκαηα, γηα ηελ νπνία νη ζεξαπεπηέο ζα είραλ, θαληάδνκαη, λα καο
πνπλ πνιιά κέζα απφ ηελ θιηληθή εκπεηξία ηνπο.
Θα ήζεια ζηε ζπλέρεηα λα αλαπηχμσ ιίγεο ζθέςεηο γχξσ απφ ην
ελδερφκελν ελφο λένπ πξνζαλαηνιηζκνχ, γηα ηνλ νπνίν ζαο κίιεζα
λσξίηεξα, θαη γηα ηα ίρλε ηνπ. Οη ζθέςεηο απηέο ζέινπλ θπξίσο λα
θσηίζνπλ ηελ ίδηα ηελ δηαδξνκή πνπ θαιείηαη λα δηαλχζεη ζήκεξα (θαη,
ίζσο, πάληνηε) φπνηνο επηδνζεί ζηελ αλαδήηεζε ελφο ηέηνηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ. Γειαδή κηαο λέαο αληίιεςεο γηα ηελ αλζξψπηλε
ππνθεηκεληθφηεηα θαη, επνκέλσο, γηα θείλνλ επίζεο ηνλ ηχπν αλζξψπνπ,
ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαθέξεηαη θαηαγσγηθά ε έλλνηα ηεο
ζεξαπείαο. Γηαδξνκή πνπ ηνπ επηθπιάζζεη κηα δηπιή αλαηξνπή, πνπ
κπνξνχκε λα αθνχζνπκε κέζα ζ‟ έλαλ αθνξηζκφ ελφο ζρεδφλ
ιεζκνλεκέλνπ πηα ζπγγξαθέα, κηαο ηαπεηλήο χπαξμεο, πνπ άθελε ηηο
θξαζνχιεο ηεο σο ην „ακήλ κηαο εκπεηξίαο‟, φπσο ν ίδηνο έιεγε: „Γελ έρεη
λφεκα αλ είκαζηε άξξσζηνη ή πγηείο, αιιά αλ είκαζηε άξξσζηνη κε ηνλ
πγηή ηξφπν θαη φρη πγηείο κε ηνλ άξξσζην ηξφπν‟. Ση είδνπο αλαηξνπή
ππνλνείηαη εδψ, δηπιή αλαηξνπή κηαο πγείαο ζε αζζέλεηα θαη κηαο
αζζέλεηαο ζε άιιε πγεία, κηα παξάδνμε ζεξαπεπηηθή παζνγνλία ζα έιεγε
θαλείο, αλ δελ πξφθεηηαη γηα έλα θελφ επθπνιφγεκα;
‟ έλα θείκελφ ηνπ πξνο ηηκήλ ηνπ ζπνπδαίνπ Γάιινπ γισζζνιφγνπ
Emile Benveniste, ν παηέξαο ηνπ ζηξνπθηνπξαιηζκνχ Cl. Lévi-Strauss
δηαηχπσλε κηαλ ελδηαθέξνπζα ζθέςε γχξσ απφ ην αίληγκα. Δδψ ην
αίληγκα δελ εκθαλίδεηαη θαη δελ εμεηάδεηαη κε ηε ζπλήζε ηνπ ζεκαζία,
αιιά σο έλαο γεληθφο γισζζηθφο ηχπνο, ή θαιχηεξα, σο κηα γεληθή
νκηιεηηθή ζπλζήθε. Πεξί πνίαο ζπλζήθεο πξφθεηηαη ινηπφλ, ηη είδνπο
κεηαθνξά είλαη ην ίδην ην αίληγκα; Αλ πξηλ απφ νηηδήπνηε άιιν ζε θάζε
αίληγκα πξφθεηηαη πάληνηε, αλαπφθεπθηα, γηα έλαλ δηάινγν, κηα
ζπλνκηιία, κηα ζηηγκή θη έλαλ ηξφπν ή ηχπν ζπλχπαξμεο, ηη είδνπο
ζπλνκηιία θαη ζπλχπαξμε νηθνδνκνχληαη εληφο ηνπ αηληγκαηηθνχ ιφγνπ;
Ο Lévi-Strauss εξκελεχεη, ινηπφλ, ην αίληγκα σο κηα απφηνκε
δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο: ε απάληεζε δηαρσξίδεηαη απφ ηελ εξψηεζε, ν
ζθνπφο ηεο εξψηεζεο ζπλίζηαηαη ζην λα κελ νδεγήζεη ε απάληεζε ζ‟
απηήλ, αιιά λα ηελ παξαθάκςεη, λα ηελ ιεζκνλήζεη, λα ηελ εθκεδελίζεη.
Ζ ιχζε έξρεηαη κέζα απφ έλα άικα, αδηακεζνιάβεηα. Γηφηη ε ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία ην αίληγκα ιχλεηαη, πξνζθέξεη πςειή λνεηηθή απφιαπζε
θαη ηελ ακέζσο επφκελε ζηηγκή ην αίληγκα παχεη λα ππάξρεη, θαζψο ε
κνλνζήκαληε απάληεζε ηελ νπνία επηδεηά, θαζηζηά πεξηηηή ηελ έλλνηα
ηεο πνιιαπιήο θαη αλαλενχκελεο εξκελείαο. Απηφ, ινηπφλ, πνπ έρεη θαηά
λνπ ν Lévi-Strauss είλαη κηα απφθξηζε πνπ θιείλεη ή παχεη ηελ εξψηεζε ε απάληεζε εδψ θαζίζηαηαη απηναλαθνξηθφ θέληξν. Σφηε βξηζθφκαζηε
πηα νπζησδψο εθηφο γιψζζαο: έλα είδνο απφθξηζεο, γηα ηελ αθξίβεηα κηα

ηειεπηαία ιέμε, ηελ νπνία πξνθαιεί ην ίδην ην αίληγκα, σζεί εθείλνλ πνπ
απαληά εθηφο γιψζζαο. Ζ ίδηα ε γιψζζα πνπ θέξεη ηελ απφθξηζε, φπσο
έθεξε θαη ηελ εξψηεζε σο ελαξθηήξηα ζηηγκή ηεο, ράλεη ηψξα ηελ
βαξχηεηά ηεο, θαζψο έλαο εθ ησλ δχν φξσλ απηνλνκείηαη, θαηαξγψληαο
ηνλ άιινλ θαη αθπξψλνληαο έηζη ηελ δπλακηθή έληαζε ε νπνία πξνθαιεί
ηελ γιψζζα, ζηελ νπνία ε γιψζζα βξίζθεη ηελ θαζαξφηεξε κνξθή ηεο.
ην ηέινο ππάξρεη κνλάρα έλαο θαη είλαη ζησπειφο - ή κάιινλ άγισζζνο.
Έρνληαο θαλείο κηαλ νξηζκέλε εμνηθείσζε είηε κε ηελ
ςπραλαιπηηθή παξάδνζε είηε κε ην αξραίν δξάκα, έλα πξφζσπν, κηα
persona, ηνπ έξρεηαη ζην λνπ πξηλ απφ θάζε άιιε: ν Οηδίπνπο. Ο
Οηδίπνπο πνπ θαιείηαη απφ ηνπο Θεβαίνπο σο ν πξψηνο κεηαμχ ησλ
ζλεηψλ, ν επηθαλέζηεξνο πνιίηεο, κε θξηηήξην αθξηβψο ηελ ιχζε απφ
απηφλ ηνπ αηλίγκαηνο ηεο θίγγαο, ηελ ζπλαθφινπζε εμαθάληζή ηεο θαη,
ηέινο, ηελ ιχηξσζε ηεο Θήβαο. Δδψ φκσο ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη,
δηφηη ελψ ζηελ αλάιπζε ηνπ Lévi-Strauss ε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο παχεη
ηνλ δηάινγν θαη θαηαξγεί ηε ζπλχπαξμε, ζηελ ηξνπή ηνπ αξραίνπ
δξάκαηνο ε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο ζπζηήλεη ηελ θνηλή δσή. Ή έηζη
ηνπιάρηζηνλ κνηάδεη θαηαξράο λα γίλεηαη. Μπνξεί άξαγε λα ππάξρεη
θάπνηα ππφγεηα θαη αθαλήο ζρέζε αλάκεζα ζηελ παχζε ηεο ζπλνκηιίαο
θαη ζηελ ιεηηνπξγηθή θνηλή δσή; Μηιψ εδψ γηα ιεηηνπξγηθή θνηλή δσή,
δηφηη ε ζεβατθή θνηλσληθή ζέζκηζε έρεη σο άμνλα ηελ εμαθάληζε ηεο
κλήκεο ηνπ ζαλάηνπ, ηελ νπνία ελζάξθσλε ε θίγγα, δειαδή ηελ
ζπξξίθλσζε ηεο δσήο απνθιεηζηηθά ζηελ άκεζε βηνινγηθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή ή „ςπρνινγηθή‟ κέξηκλα. Γίρσο λα κπνξψ εδψ λα
επεθηαζψ εξκελεπηηθά επαξθψο, πεξηνξίδνκαη ζηελ ππφδεημε φηη φια
ηνχηα καξηπξνχλ επίζεο ηελ εμαθάληζε ηεο παηξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη,
ζπλαθψο, ηεο ππεξβαηηθφηεηαο απφ άμνλεο ηεο θνηλήο δσήο. Καη
παξαηεξψ πσο απηή ε Θήβα κνχ θαίλεηαη πνιχ γλσζηή θαη πσο ζηνπο
δξφκνπο ηεο αλαγλσξίδσ ηνπο δξφκνπο καο.
Ζ Θήβα κνηάδεη λα έρεη ιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Άξαγε δελ είλαη
θη απηφ έλα ζεξαπεπηηθφ δεηνχκελν, ζπρλά ην κείδνλ δεηνχκελν, λα
ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο; Ζ δηαηχπσζε „ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο‟
παξαπέκπεη άκεζα ζηελ „ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο‟ - άιισζηε ε θαηίζρπζε
επί ηεο θίγγαο ίδξπζε ζπκβνιηθά ηελ Θήβα, ηελ ζπγθεθξηκέλε Θήβα
ηνπ βαζηιηά Οηδίπνδα. Μηα θνηλσλία πνπ έρεη σο αλζξσπνινγηθφ ηεο
κέηξν θαη πξφηππν ηελ επρέξεηα θάπνηνπ λα ιχλεη αηλίγκαηα - αιιά ηνχην
ζεκαίλεη επίζεο λα παχεη ηνλ ίδην ηνλ δηάινγν! Αο κελ πξνηξέρνπκε. Αο
πξνζέμνπκε θαηαξράο ηελ ακθηινγία, πνπ καο παξαπέκπεη ζην παξάδνμν
ή ζηελ αληίθαζε ηνπ αηληγκαηηθνχ ιφγνπ: ην πέξαο κηαο ζπλνκηιίαο είλαη
ε ζαλάησζε ελφο εθ ησλ δχν φξσλ ηεο. Δθείλνο πνπ ιχλεη ην αίληγκα
δηαπξάηηεη έλα έγθιεκα - θαη ε ηζηνξία ηνπ Οηδίπνδα δελ είλαη παξά κηα
δηαδξνκή πνπ θαλεξψλεη ηηο πξάμεηο ηνπ σο επαλαιήςεηο θαη παξαιιαγέο
ελφο θαη ηνπ απηνχ εγθιήκαηνο. Κη φκσο, απηή ε βία επηηξέπεη ηελ θνηλή

δσή. Άξαγε δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε „ζεξαπεπκέλνπο αλζξψπνπο‟,
ζηνλ βαζκφ πνπ έρνπλ „ιχζεη ην πξφβιεκα‟ ηεο πάζεζήο ηνπο;
Απηφ ζην νπνίν ζηνρεχσ εδψ είλαη φηη θαηά θαλφλα ην αίηεκα
ζεξαπείαο πνπ εγείξνπκε έρεη ηε δνκή ηνπ νηδηπφδεηνπ αηηήκαηνο θαη ηεο
αληίζηνηρεο „ιχζεο‟ ηνπ: ζέινπκε λα εμέιζνπκε ελφο πξνβιήκαηνο, λα
μεκπεξδέςνπκε καδί ηνπ, λα εζπράζνπκε - λα θαηαζηνχκε αθέξαηνη θαη
ιεηηνπξγηθνί. Δ ινηπφλ, απηφ ην θαηνξζψλεη ν Οηδίπνπο. Μφλν πνπ απηφο
πνπ ην θαηνξζψλεη ηνχην, είλαη εθείλνο πνπ ν Οηδίπνπο ζα ήζειε λα
είλαη, εθείλνο πνπ ν Οηδίπνπο πξνζπάζεζε λα γίλεη, φρη ν ίδηνο ν
Οηδίπνπο. Δίλαη έλα θαληαζηαθφ είδσιν, ε ίδηα ε άξλεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ.
Γελ ιχλσ πνηέ εγψ έλα πξφβιεκα· ην πξφβιεκα, δειαδή κηα νξηζκέλε
ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν, κνλάρα αιιάδεη κνξθή αλ ηνχηνο
ζπκπέζεη κε ηελ αιήζεηα ηνπ. Γη απηφ θαη αλ ε ζεξαπεία ηνπ Οηδίπνδα
ήηαλ ε ιχζε ηνπ αηλίγκαηνο, ηφηε ε ζεξαπεία απηή ήηαλ κάιινλ
θαηαζηξνθηθή - κε ηα ιφγηα ηνπ Kudszus: ήηαλ κηα άξξσζηε πγεία. Γηφηη
ηνλ νδήγεζε ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή ιήζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Πνπ είλαη
ινηπφλ ν ίδηνο, ε αιήζεηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ, θαη πσο ζα θηάζεη κέρξη
εθεί;
Σελ αιιαγή ηεο πξννπηηθήο ηελ ζέηεη βέβαηα ζε θίλεζε ν ινηκφο ζηελ
πφιε: ε ίδηα ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ην ίδην ην εμαθαληζκέλν εξψηεκα ζην
πξνζσπείν ηεο θίγγαο - φι‟ απηά είλαη ην πξφβιεκα, θη φρη ε ιχζε ηνπ.
Ζ απξφζθνπηε ξνή πνπ επηηεχρζεθε ζε βάξνο θάζε ελφριεζεο θαη θάζε
δηαηαξαρήο είλαη ε απφιπηε δηαηαξαρή. ια απηά ζα ηα νλνκάζεη κε κηα
θνπβέληα ν Σεηξεζίαο: απηφο ν ζξίακβνο ήηαλ ν ρακφο ζνπ (442). Μηα
λίθε πνπ ήηαλ ήηηα - κηα ηζρχο πνπ αθάληζε ηνλ ηζρπξφ. Έηζη ν Σεηξεζίαο
είλαη εθείλνο πνπ ζα ππνδείμεη ζηνλ Οηδίπνδα έλα άιιν κνληέιν ιφγνπ,
πέξαλ ηεο αηληγκαηηθήο εξσηαπφθξηζεο, πνπ κέζα ζηε ζπλνκηιία
ππέθξππηε ηελ άξλεζε ηεο ζπλνκηιίαο. Τπφ κηαλ έλλνηα είλαη εθείλνο
πνπ ζα πιήμεη, ζα ηνικνχζε θαλείο λα πεη ζα αξξσζηήζεη ηνλ Οηδίπνδα,
θάλνληάο ηνλ λα αληηθξίζεη ηελ ππνθψζθνπζα θαη απσζεκέλε αζζέλεηά
ηνπ, ηελ αζζέλεηα πνπ δηπιαζζηαδφηαλ κέζα ζηελ επηζπκία ηεο ηειηθήο
ιχζεο, ηεο ηειηθήο ζεξαπείαο: ηελ αζζέλεηα ηεο έιιεηςεο ελφο εαπηνχ
πνπ, κέζα ζηελ „ιχζε‟, κέζα ζηε κεηακθίεζε ηεο πξσηαξρηθήο
αζζέλεηαο, κεηαηνπίδεηαη θαη βαζαίλεη ζε αζζέλεηα ηνπ ςεπδνχο εαπηνχ.
Ο Σεηξεζίαο είλαη ην πξφζσπν ηνπ ινηκνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα, είλαη ε
θαλέξσζε πσο ν ινηκφο είλαη θαηαξράο έλα πξφζσπν θαη δε έλα
αξλεκέλν πξφζσπν: ην πξφζσπν ηνπ άιινπ, εθείλνπ πνπ σο εθ ηεο
νπζίαο ηνπ κνπ κηιάεη. Καηά ζπλέπεηα, ε αζζέλεηα θέξεηαη κέζα ζην ίδην
ην απεζχλεζζαη σο ηέηνην, ζηελ νκηιία σο νπζία ηνπ πξνζψπνπ. Απηή
είλαη πνπ θαλεξψλεη ην πξσηαξρηθφ έιιεηκκά κνπ, ηελ ίδηα κνπ ηελ
έιιεηςε, θαη, επνκέλσο, απηή είλαη πνπ φθεηιε λα αθπξσζεί κέζα ζηελ
ιχζε. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ νληνινγηθνχ κνπ ειιείκκαηνο είλαη

ε θαηάξγεζε ηνπ πεδίνπ ηεο νκηιίαο. Έηζη ην άιιν κνληέιν, ην
αληίζηξνθν, εθείλν ηνπ Σεηξεζία, είλαη ν ρξεζκηθφο ή ν πξνθεηηθφο
ιφγνο - έλαο ιφγνο πνπ θέξεη κέζα ηνπ ην ίδην ην ιέγεηλ θαη ηίπνηα άιιν,
θαλέλα πεξηερφκελν, θακκηά πιεξνθνξία, θακκηά ιχζε. Μέζα ζηελ εμ
νξηζκνχ απνθαιππηηθή απψιεηα ηνπ εαπηνχ πνπ θέξεη ε πξνθεηεία σο
θαζαξή νκηιία, ν άλζξσπνο αληηθξίδεη ηελ ππεξβαηηθή αιήζεηα ηνπ.
Πξνθεηηθφο, ζε απηά ηα πιαίζηα, δελ είλαη έλαο ιφγνο πνπ
πξνβιέπεη κειινληηθά δεδνκέλα, αιιά εθείλνο πνπ αλαθαιεί ζην παξφλ
ηελ πιεξφηεηα ηνπ ρξφλνπ. Ο πξνθεηηθφο ιφγνο θσηίδεη ηελ ίδηα ηελ
ρξνληθφηεηα σο ππξήλα ηνπ ππάξρεηλ. Σελ θσηίδεη κηιψληαο απφ ην
επίθεληξν ηεο ρξνληθφηεηαο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ππνδεηθλχνληαο πσο
απηφ ην επίθεληξν δελ είλαη ε απψιεηα θαζεαπηή, αιιά κνλάρα κηα
απψιεηα πνπ γίλεηαη ιφγνο, νκηιία, αλαθνξά. „Ο ρξφλνο‟, γξάθεη ν
Lévinas, „δελ είλαη κηα απιή εκπεηξία ηεο δηάξθεηαο, αιιά έλαο
δπλακηζκφο πνπ καο νδεγεί έμσ απφ ηα πξάγκαηα πνπ θαηέρνπκε. Καη
ηνχην ζάκπσο κέζα ζην ρξφλν λα ππήξρε κηα θίλεζε πέξαλ εθείλνπ πνπ
γηα καο είλαη νηθείν. άκπσο ν ρξφλνο λα είλαη κηα ζρέζε κε ηελ
αλέθηθηε εηεξφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δηαθνπή ηνπ ξπζκνχ θαη ησλ
επαλφδσλ ηνπ‟. Έηζη, ε δηαθνπή (ην ξήγκα θαη ε νληνινγηθή κείσζε)
πνπ ζπληζηά ην επίθεληξν ηνπ ρξφλνπ πξνεθηείλεηαη νξγαληθά ζε κηα
ξηδηθή ζρέζε κε ηελ εηεξφηεηα. Καζψο εθηίζεηαη ζην εθηφο ηεο, ε χπαξμε
θελψλεηαη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή πιεξνχηαη - έξρεηαη ζηνλ εαπηφ ηεο
ππνδερφκελε ηελ εμσηεξηθφηεηα. Καη ηφηε ε λνζηαιγία ηνπ κέιινληνο,
γηα ηελ νπνία κίιεζα λσξίηεξα, αλαδεηθλχεηαη σο πξνθεηηθφο ιφγνο: σο
δεμίσζε εθείλνπ, ηνπ πάληνηε αλνίθεηνπ θαη άγλσζηνπ, πνπ κε
ππεξβαίλεη θαη πνπ κε ζπζηήλεη. ην θέληξν ηεο ρξνληθφηεηαο γελληέηαη
κηα ππφζηαζε πνπ ππάξρεη ακηγψο αλαθνξηθά· πνπ δελ αλαγλσξίδεη,
δειαδή, κηα πξνυπάξρνπζα ηάμε ή δνκή, αιιά πνπ εθηίζεηαη ζε κηαλ
ηδξπηηθή θιήζε ζηελ χπαξμε.
Δδψ πξφθεηηαη γηα έλα βιέκκα πνπ αθνπκπά ηα πξάγκαηα αθξηβψο
επεηδή δελ ηα βιέπεη, δελ ηα εμαληηθεηκεληθεχεη σο ζέκαηα ηεο βνχιεζεο
θαη ηεο γλψζεο ηνπ, αιιά ηα ππνδέρεηαη κε ηελ κνξθή ηεο έθπιεμεο, ηελ
έθπιεμε σο παξάδνμε κνξθή ηνπο. Έθπιεμε, πνπ δελ κπνξεί παξά λα
έρεη ηελ κνξθή κηαο ιέμεο, κηαο πξσηαξρηθήο ιέμεο πνπ δηαζπά ηελ
ζησπή. Έηζη, ην επίθεληξν ηεο πξνθεηείαο θαη ηνπ πξνθεηηθνχ είλαη ην
ίδην ην απεπζχλεζζαη - ην φηη κηιηέηαη ζην θέληξν ηνπ ρξφλνπ, ζην θέληξν
ηνπ ζθφηνπο, ζην θέληξν ηνπ ζαλάηνπ. Ο πξνθήηεο δελ είλαη παξά
πάληνηε έλαο ηπθιφο, ή θαιχηεξα έλαο λεθξφο: γηαηί κφλν νη λεθξνί
κπνξνχλ αιεζηλά λα κηιάλε. Πνπ ζα πεη, κφλν απηνί κπνξνχλ λα
αληηιεθζνχλ ηελ αλαζηάζηκε αιήζεηα ηεο νκηιίαο. Γηφηη θάζε απζεληηθή
νκηιία δελ εθδηπιψλεηαη παξά ζην απιάθη ησλ άπεηξσλ παξαιιαγψλ θαη
ελζαξθψζεσλ ελφο „γελλεζήησ‟ ή ελφο „αλάζηεζη‟. Αλ ν ζάλαηνο,
ινηπφλ, ήηαλ ε θαηάξα ηελ νπνία απνπεηξάζεθε λα μνξθίζεη ν

αηληγκαηηθφο (κε-)ιφγνο, θαη αλ ε ζησπή ηελ νπνία ζέιεζε λα
εγθαηαζηήζεη ζα ήηαλ ε θπξηαξρία ηνπ αζάλαηνπ Δλφο,
πνιιαπιαζηαζκέλε ζηα πξνζσπεία κηαο θαχιεο πφιεο, ηφηε ν ζάλαηνο
θαη γηα ηελ αθξίβεηα ε δηάζρηζε ηνπ ζαλάηνπ, πνπ εθβάιιεη ζηε
ζπλνκηιία αλάκεζα ζε Γχν, απηή ε ίδηα ε θίλεζε, ην ζπκβάλ απηήο ηεο
θίλεζεο, είλαη ην ίδην ην πεδίν ηνπ πξνθεηηθνχ ιφγνπ.
Έηζη, ν ρξεζκηθφο θαη ν πξνθεηηθφο ιφγνο πξνζθέξνπλ σο εθ ηεο
νπζίαο ηνπο εαπηφλ γηα κηαλ αθαηάπαπζηε θίλεζε ηεο νκηιίαο, γηα κηαλ
αέλαε, αηειείσηε εξκελεία. Θα ιέγακε πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ ιφγν πνπ
ιέεη ην ίδην ην ιέγεηλ. Ζ αιήζεηα πνπ θνκίδεη απηφο ν ιφγνο είλαη απηφο ν
ίδηνο σο δηάινγνο. Τπνδερφκελνο ηελ πξσηαξρηθή εξψηεζε πνπ ηνπ
ηέζεθε, πνπ ζπλάκα ήηαλ θαη κηα θιήζε -ην „πνπ είζαη;‟, ην νπνίν
ραξηνγξαθεί ζηελ Γξαθή φιε ηελ απφζηαζε απφ ηελ εμνξία κέρξη ηελ
πηνζεζία ηνπ αλζξψπνπ-, φ,ηη εδψ απνθαιείηαη πξνθεηηθφο ιφγνο δελ
είλαη παξά κηα απφθξηζε πνπ δηαησλίδεη αληί λα θαηαξγεί εθείλε ηελ
εξψηεζε - έλα ηέινο πνπ αλνίγεη πάιη ηελ αξρή, θαη ηνχηε ηε θνξά (θάζε
θνξά) αιιηψο.
Ζ ηξαγηθή εηξσλία είλαη, ηειηθά, ην ίδην ην πξφζσπν ηνπ Σεηξεζία. Καη
απηή ε αξραία εηξσλία, πνπ θαηάγεηαη απφ ηελ κέξηκλα γηα ηελ αιήζεηα
θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ πξνζψπνπ, ηνπ εηέξνπ θαη, αιιειέλδεηα, ηνπ ηδίνπ
πξνζψπνπ, είλαη κηα εηξσλία ζεξαπεπηηθή. Ηδνχ, ινηπφλ, κηα δηαθνξεηηθή
εθδνρή ηεο ζεξαπείαο. Μηα παξάδνμε ζεξαπεία πνπ θαηάγεηαη απφ έλαλ
άξξσζην θη αλάπεξν ν νπνίνο, θαη‟ νπζίαλ, πξνζθαιεί ζηελ ίδηα
αλαπεξία, απφ έλαλ ηπθιφ πνπ πξνζθαιεί ζην ίδην ζθνηάδη - ζηελ ίδηα
αγλσζία, ηνπιάρηζηνλ αλ γλψζε θαιείηαη ν επνπηηθφο έιεγρνο ηεο
ζπλείδεζεο επί ησλ πξαγκάησλ. Απηφλ δεηνχζε ελ αγλνία ηνπ ν
γλσζηηθφο Οηδίπνπο γηα λα „ζεξαπεπηεί‟, θαη απηφλ εγθαηέιεηπε γηα λα
ζεξαπεπηεί απφ εθείλε ηελ ςεπδή, δειαδή ηελ νινθιεξσηηθή ή νξηζηηθή
„ζεξαπεία‟, πνπ θαζηζηά θάπνηνλ θχξην, ηάρα, ηεο κνίξαο ηνπ. ‟ απηφλ
ηνλ „ζεξαπεπηηθφ‟ ιφγν, πνπ αρξεζηεχεη θαη εγθαηαιείπεη πίζσ ηνπ ηα
αηλίγκαηα, ηα ράζκαηα, ηηο αζζέλεηεο, ν Σεηξεζίαο αληηηάζζεη έλαλ άιιν,
αληίζεην, πξνθεηηθφ ή ρξεζκηθφ, ζχκθσλα κε ηελ γξακκαηηθή ηνπ
βιέκκαηνο ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ, ηνπ ειιεληθνχ, ηνπ εβξατθνχ θαη
ηνπ ρξηζηηαληθνχ. χκθσλα κε απηήλ ηε γξακκαηηθή, ζεξαπεπκέλνο είλαη
εθείλνο πνπ δηαησλίδεη έλα αηειείσην ζπκβάλ ηνπ ιφγνπ, έλα ζπκβάλ ζην
νπνίν ηνλ θαιεί ε ζθνηεηλή εηεξφηεηα ηνπ άιινπ. Δίλαη, έηζη, έλαο πνπ
αληηιακβάλεηαη φηη ην ζθνηάδη ηνπ (ε αζζέλεηά ηνπ) είλαη ε ίδηα ηνπ ε
δπλαηφηεηα λα είλαη θαζνδφλ θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφλ, λα ππάξρεη απφ
θνηλνχ κε ηα πξφζσπα θαη ηα πξάγκαηα, θίιηα θαη αλνηρηά. Να ππάξρεη
αιεζηλά, δειαδή εθηεζεηκέλνο ζην ζθνηάδη κέζα απφ ην νπνίν ιάκπεη ν
άιινο. Μεηαθέξσ ηα ιφγηα κηαο άιιεο ηαπεηλήο θαη κεγάιεο χπαξμεο:
„ην ηαμίδη κνπ ζ‟ απηφ ην δάζνο ησλ αξηζκψλ πνπ ιέλε θφζκν, θξαηάσ

έλα κεδέλ ζαλ λα ήηαλ θαλάξη‟. Ίζσο απηφ λα είλαη κηα κνξθή ηνπ
ζεξαπεπκέλνπ, δειαδή ηνπ πγηνχο άξξσζηνπ ηνπ Kudszus: εθείλνο πνπ,
ππεξβαίλνληαο ηελ αλάγθε θηήζεο ελφο εαπηνχ θαη θπξηαξρίαο ελφο
ηφπνπ, δίλεηαη ζηνλ θφζκν δηλφκελνο ζ‟ έλα ηαμίδη· εθείλνο πνπ
ηαμηδεχνληαο θσηίδεη ηνλ θφζκν κε ην ηίπνηα. Απφ ηνλ Αβξαάκ κέρξη ηελ
εμνξία θαη ηελ πεξηπιάλεζε ηνπ Οηδίπνδα ζηνλ Κηζαηξψλα, ζην ζθνηάδη
ηεο ηπθιφηεηάο ηνπ, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα ηελ νληνινγηθή εμνξία ηνπ
Υξηζηνχ ζην ηαπξφ, ηνπ Θενχ ζηνλ Άδε, ε ζεξαπεία ελφο αλζξψπνπ,
δειαδή (κπνξνχκε πιένλ λα ην πνχκε) ε έιεπζή ηνπ ζηελ αιήζεηα ηνπ
εαπηνχ ηνπ, μεθηλά κε κηα δσηηθή εγθαηάιεηςε, κηα θελσηηθή απψιεηα,
κηα θαηάθαζε ζε κηαλ ηδξπηηθή πιεγή.
πιινγίδνκαη ηνπο ελαξθηήξηνπο ζηίρνπο ηνπ πξψηνπ άζκαηνο ηεο
Κφιαζεο, απφ ηελ Θεία Κσκσδία ηνπ Γάληε: „ηνπ δξφκνπ ηεο δσήο ηε
κέζε (Nel mezzo del cammin) / ζε ζθνηεηλφ βξέζεθα δάζνο (selva
oscura) / γηαηί ην κνλαπάηη ην ζσζηφ είρα κπιέμεη. / Άρ, πφζν δχζθνιν
λα πεξηγξάςσ / ην άγξην, δχζβαην θαη ππθλφ δάζνο / πνπ κφλν λα ην
ζθέθηνκαη μαλαγελλά ην θφβν.‟ θέθηνκαη επίζεο ηνλ εθέξε πνπ,
ζρνιηάδνληαο ηεο ζην δνθίκην „Ζ γιψζζα ζηελ πνίεζή καο‟, εληφπηδε ηελ
πην θξίζηκε, ηελ „πην δχζθνιε ζηηγκή‟ ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ ζηελ ψξα
φπνπ „κφλνο θαη αβνήζεηνο [...] πξέπεη λα εκπηζηεπηεί απηφ ην θελφ επί
πνηλή ζαλάηνπ‟. Σφηε ίζσο βξεη ηε θσλή εθείλε πνπ „δεκηνπξγεί ηα
πξάγκαηα‟. Ζ ζθελή απηνχ ηνπ ζηνραζκνχ ζα μαλαγπξίζεη ζηα „Σξία
θξπθά πνηήκαηα‟ - μαλαζπκίδσ πεξίθεκνπο ζηίρνπο: „[...] Μπνξεί λα ηελ
μαλαθεξδίζεηο [ηε δσή] αλ ην ζέιεηο / αλ θαξθσζείο ζε ηνχην η‟
αδηάθνξν πξάγκα / πνπ ζε ξίρλεη πίζσ / εθεί πνπ μεθίλεζεο [...]
Σαμίδεςεο, είδεο πνιιά θεγγάξηα πνιινχο ήιηνπο / άγγημεο λεθξνχο θαη
δσληαλνχο [...] φ,ηη έλησζεο ζσξηάδεηαη αλππφζηαην / αλ δελ εκπηζηεπηείο
ηνχην ην θελφ [...] Εσή ζνπ είλαη φ,ηη έδσζεο / ηνχην ην θελφ είλαη φ,ηη
έδσζεο / ην άζπξν ραξηί‟. Απηφ πνπ καο δίλεηαη εδψ λα ζθεθηνχκε είλαη
κηα νπζηψδεο αληηζηξνθή, εληφο ηεο νπνίαο ε νληνινγηθή αδπλακία είλαη
ε ζπλζήθε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απζεληηθήο δσήο. Ζ αθχξσζε απηήο
ηεο αδπλακίαο ζα ηζνχηαλ ηφηε κε ηελ αθχξσζε ηνπ πην αιεζηλνχ κέξνπο
ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: εθείλνπ ηνπ αλνίγκαηνο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ
ίδηα ηελ ειεπζεξία.
Ζ „κέζε ηνπ δξφκνπ‟, ην επίθεληξν ηνπ ππαξθηνχ, αλαδεηθλχεηαη
θαηαξράο ζε ζθνηάδη θαη θελφ. Δίλαη „ε πην δχζθνιε ζηηγκή‟, εθεί φπνπ
θακκηά βνήζεηα δελ έρεη πξφζβαζε - κηα ξηδηθή εγθαηάιεηςε. κσο εθεί
θαζίζηαηαη δπλαηή ε „εκπηζηνζχλε‟, δειαδή ε απηνπαξάδνζε ζην
άγλσζην. Ξαλαγπξίδεηο ηφηε ζηελ αξρή, μαλαλνίγεηο ηελ εξψηεζε πνπ
ζέιεζεο λα θιείζεηο, θαη έηζη αλνίγεζαη ζ‟ απηφ πνπ δελ ππάξρεη αθφκα.
Οιφηεια παξάδνμα, ηα πξάγκαηα εκθαλίδνληαη κέζα ζηελ αλππαξμία
ηνπο, δειαδή κέζα ζηελ δηαθπγή ηνπο απφ ην ήδε ππαξθηφ. Δμνπ θαη ε

θξίζηκε ζεθεξηθή αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία: ε δεκηνπξγία είλαη ην
έζραην άλνηγκα ζηελ εηεξφηεηα, αθνχ καξηπξά γηα θάηη πνπ δελ είλαη
δεδνκέλν, αιιά πνπ έξρεηαη, κε επηζθέπηεηαη απφ ηα βάζε ηεο αλνίθεηαο
εηεξφηεηαο. Απηφ ζην νπνίν δίλνκαη εληφο ηεο δεκηνπξγίαο είλαη ην αλχπαξθην σο ην ίδην ην επέθεηλα απηνχ πνπ κπνξψ λα ζπιιάβσ θαη λα
ειέγμσ. Απηφ ην επέθεηλα, φκσο, δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζπλάκα ε ίδηα
ε νκηιία πνπ κνπ απεπζχλεηαη έμσζελ θαη φρη, αζθαιψο, θάηη πνπ αληιψ
απφ ηελ θιεηζηή θαη απηάξθε εζσηεξηθφηεηά κνπ. Δίλαη φ,ηη κνπ
δηαθεχγεη δηαθφπηνληαο ηελ αιιεινπρία κνπ κε ηα φληα θαη κε γελλά
αιιηψο, θαηέλαληί ηνπ. Απηή ε αλζξσπηά ηεο αλχπαξθηεο εηεξφηεηαο
είλαη πνπ δηαιάκπεη κέζα ζε φ,ηη εδψ αλαιχζεθε σο πξνθεηηθή δηάλνημε
ηεο αέλαεο νκηιίαο. Θαξξψ πσο εληφο ηεο δνκήο ηεο έλαο άλζξσπνο ηεο
επνρήο καο ζα ήηαλ ζε ζέζε λα επηβεβαηψζεη φιεο ηηο απνκπζνπνηήζεηο
ηεο, αληηθξίδνληαο ζ‟ απηέο εληέιεη φρη κηα θαηάξγεζε θάζε αιήζεηαο,
αιιά ηελ επαλέλαξμή ηεο.
ια ηνχηα καο δειψλνπλ φηη ε αλαδήηεζε πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ε
είζνδνο ζ‟ έλα πεδίν πεξηπιάλεζεο δελ απνηειεί ζεξαπεπηηθφ πξφβιεκα,
απελαληίαο. Απηφ πνπ θαηά θαλφλα ζπκβαίλεη είλαη πσο δεηνχκε λα
ηειεηψζνπκε ή λα κελ μεθηλήζνπκε - απηφ είλαη πνπ αληηιακβαλφκαζηε
σο ζεξαπεία. Πξφθεηηαη γηα ην αίηεκα κηαο θαληαζίσζεο απηνηέιεηαο.
κσο ε ζεξαπεπηηθή αληηζηξνθή ππνδεηθλχεη σο ζεξαπεία ηελ
δηαζεζηκφηεηά καο ζηελ ίδηα ηελ έλαξμε, ζην βάδηζκα θαη ζην έιιεηκκα
απ‟ ην νπνίν ηνχην θέξεηαη θαηαζηαηηθά. Δθείλνο πνπ θαζίζηαηαη ζε
ζέζε λα μεθηλήζεη, λα αλαιάβεη ηελ πξφθιεζε ηεο αξρήο - απηή είλαη,
πηζαλψο, ε ζπλζήθε ηνπ ζεξαπεπκέλνπ θαη ηεο πγηνχο αζζέλεηάο ηνπ. Ζ
έλλνηα ηνπ μεθηλήκαηνο ζα απέδηδε ζε απηή ηελ πεξίπησζε κε αθξίβεηα
ηελ „πγηή αζζέλεηά‟ ηνπ. Γηφηη ππνδειψλεη κηα ζεκειηψδε ακθηζεκία:
απφ ηελ κηα ην μεθίλεκα θέξεηαη απφ θάηη πνπ ιείπεη θαη, εθφζνλ ιείπεη,
κεηψλεη θαη ππνλνκεχεη ην νλ· απφ ηελ άιιε, εθφζνλ ηεο αξρήο
πξνθαλψο κνλάρα ην ηίπνηα κπνξεί λα πξνεγείηαη, ην μεθίλεκα είλαη εμ
νξηζκνχ γελέζιην - εθθηλψληαο, κάιηζηα, απφ κηαλ ειεπζεξία πνπ δηαζπά
θάζε νληνινγηθή λνκνηέιεηα, θαζψο ηνχηε ζα απέθιεηε θάζε κεηάβαζε
απφ ηελ αλππαξμία ζηελ χπαξμε. Απηή ε γελέζιηα κείσζε είλαη ην
παξάδνμν ηεο αληεζηξακκέλεο ζεξαπείαο ζηελ νπνία αλαθέξνκαη - ην
παξάδνμν ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ή, γηα ηελ αθξίβεηα, ηνπ
αλνίγκαηνο σο ηνπ ζπκβάληνο ηεο ππνθεηκελνπνίεζεο ηνπ φληνο.
Δλψ ην αθεηεξηαθφ αίηεκα εθ κέξνπο ηεο „αζζέλεηαο‟ είλαη λα
εμνπδεηεξσζεί ην δπζιεηηνπξγηθφ θελφ πνπ θάπνηα ζηηγκή άλνημε ζην
επίθεληξν ηνπ ςπρηθνχ βίνπ, ε ζεξαπεία ζα έγθεηην ζην αληίθξηζκα
απηνχ ηνπ θελνχ σο έλαξμεο - σο δηαηαξαρήο εθ κέξνπο ηεο αιήζεηαο θαη
φρη σο δηαηαξαρή ηεο ίδηαο ηεο αιήζεηαο. Σν κφλν πνπ δηαηαξάζζεηαη
είλαη ε ηάμε ηεο ιήζεο θαη ην „ζεξαπεπηηθφ‟ αίηεκα πνπ απνηππψλεη κηα

λνζηαιγία ηεο αλππαξμίαο ελψπηνλ ηεο ηξαπκαηηθήο πξφθιεζεο ηεο
χπαξμεο. Ζ βνήζεηα εδψ δελ κπνξεί, ίζσο, λα ζπλίζηαηαη παξά ζηνλ
θσηηζκφ ηεο αιεζηλήο θχζεο ηνπ μεθηλήκαηνο θαη ηνπ πεδίνπ ηεο
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο πνπ δηαλνίγεηαη ελψπηφλ ηνπ.

***
ηελ ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ν Γηψξγνο Βαζηιάθνο θαη ν Θαλάζεο
Γεσξγάο έζεζαλ ζηνλ Ζιία Παπαγηαλλφπνπιν δχν ζπλαθή εξσηήκαηα,
πνπ δεηνχζαλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ αηλίγκαηνο θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπ ζθφηνπο θαη ηεο ηπθιφηεηαο. Δδψ παξαηίζεηαη κηα
ελνπνηεκέλε απάληεζε, ζηνλ βαζκφ πνπ ηνχηε απνζαθελίδεη θαη
πξνεθηείλεη νξηζκέλεο απνθαζηζηηθέο πηπρέο ηεο νκηιίαο.
πλεζίδνπκε λα ζπζρεηίδνπκε ην αίληγκα κε ην αλνίθεην, φκσο απηφο ν
ζπζρεηηζκφο ηζρχεη κφλν ππφ ηελ αξλεηηθή ηνπ έλλνηα: ην αίληγκα
πθίζηαηαη σο αίηεκα λα εμεκεξσζεί ην αλνίθεην, λα εζσηεξηθεπζεί ζε κηα
λνεηηθή ηάμε. Θα πξφηεηλα ηελ αληηπαξάζεζε ηνπ αηλίγκαηνο κε ην
κπζηήξην. Ακθφηεξεο νη έλλνηεο δειψλνπλ κηαλ αθεηεξηαθή ζρέζε κε
θείλν πνπ δηαθεχγεη ηεο άκεζεο θαηαλφεζεο, ηεο πξνθάλεηαο, αιιά ζε
ηειείσο δηαθνξεηηθέο πξννπηηθή ε θαζεκηά ηνπο: αξλεηηθή ε κία,
θαηαθαηηθή ε άιιε. Θα έιεγα πσο κφλν ην κπζηήξην είλαη
θαηλνκελνινγηθφ. Δδψ θάηη καο δηαθεχγεη φρη δηφηη απνηξαβηέηαη ζε κηαλ
απφθξπθε λνεηηθή ηάμε, αιιά, απελαληίαο, αθξηβψο επεηδή θαλεξψλεηαη.
Δληφο ηνπ κπζηεξίνπ, απηφ ην θάηη είλαη νιφθιεξν κέζα ζηελ θαλέξσζή
ηνπ. Αλεμηρλίαζην, θξπθφ θαη „αθαλέο‟, φπσο ζα ην πεη ν Κξέσλ, είλαη
επεηδή δηαθεχγεη ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο κνπ, φληαο έηζη ζε ζέζε,
κέζσ απηήο ηνπ ηήο δηαθπγήο, δειαδή κέζσ ηεο θιήζεο ηνπ λα ην
πιεζηάζσ αιιηψο, λα ην πιεζηάζσ πξαγκαηηθά, ζην επέθεηλα ησλ
αλαπαξαζηαηηθψλ νηθεηψζεψλ ηνπ απφ κηαλ ακπληηθή βνχιεζε, εθηφο
εαπηνχ κνινλφηη ζπλάκα ζηνλ πην βαζχ ππξήλα ηνπ (εμνπ θαη ζα
κπνξνχζακε εδψ λα κηιήζνπκε γηα εθ-ζσηεξηθφηεηα, φπσο πξάηηεη ε
ιαθαληθή ςπραλάιπζε), φληαο ινηπφλ ζε ζέζε έηζη λα παξνπζηάδεηαη.
Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε παξνπζία ηεο εηεξφηεηαο ελψπηφλ κνπ κφλν
αθαλήο κπνξεί λα είλαη.
Σν ζθνηάδη, ηψξα, είλαη κηα κεηαθνξά γηα κηαλ νπζηψδε άξλεζε
πνπ κνπ απεπζχλνπλ ηα πξάγκαηα: εκθααλίδνληαη ζηελ δηαθνξά ηνπο
απφ εκέλα, ζηελ εηεξφηεηά ηνπο. Σν ζθνηάδη είλαη απηή ε δηαθνξά ηνπο,
δειαδή ε δηαθνξά καο - ην πξσηαξρηθφ πεδίν κηαο παξάδνμεο
ζπλάληεζεο, κηα παξάδνμεο θνηλφηεηαο. Σν ζθνηάδη ηδξχεη ηνλ πξψην
πιεζπληηθφ. Έηζη ε άξλεζε πνπ δειψλεηαη κέζα ζην ζθνηάδη είλαη ε

αλαπφθεπθηε πξψηε κνξθή ηεο θιήζεο γηα ηελ νπνία κίιεζα κφιηο πξηλ,
ην πξσηαξρηθφ ζπκβάλ ηνπ κπζηεξίνπ, ην αθαλέο πνπ ηδξχεη ηελ
παξνπζία ησλ πξαγκάησλ. Βέβαηα, ζθεθηφκαζηε σο δεδνκέλε ηελ
εμσηεξηθφηεηα ησλ πξαγκάησλ - αιιά, αθξηβψο, ηελ ζθεθηφκαζηε, δελ
έρνπκε πξαγκαηηθή εκπεηξία θαη γλψζε ηεο. Μεηαηξέπνληαο ηελ
εμσηεξηθφηεηα ζε λνεηηθφ είδσιν, ζε αίληγκα αθξηβψο, ζε εμίζσζε,
αθπξψλνπκε ηελ βησκαηηθή δπλακηθή ηεο, δειαδή ηελ εθ-ζηαηηθή
αλαθνξηθφηεηα ζηελ νπνία σο εθ ηεο νπζίαο ηεο καο θαιεί. Ζ
εμσηεξηθφηεηα είλαη ην ίδην ην επέθεηλα ηνπ δεδνκέλνπ.
Απηφ ην ξήγκα αλάκεζα ζε κέλα θαη ζ‟ φ,ηη κε πεξηβάιιεη, πνπ
δειψλεηαη κέζα ζε κηα ξηδηθή αλνηθεηφηεηα, ζε κηαλ απνμέλσζε,
ζεκαίλεη δχν πξάγκαηα: Πξψηνλ, φηη εγψ δελ πξνυπάξρσ ηεο
εμσηεξηθφηεηαο. Απηφ ην νπνίν πξνυπήξμε ήηαλ κφλν νη θαληαζηψζεηο
„κνπ‟, δειαδή ε απην-επηλφεζε ελφο εαπηνχ - παξαδφμσο, ε ίδηα ε
άξλεζε ηεο χπαξμήο κνπ κεηακθηεζκέλε ζε απηάξθεηα. Απελαληίαο
έξρνκαη ζηα πξάγκαηα, είκαη πάληνηε ν εξρφκελνο ζ‟ απηά. Ζ
εμσηεξηθφηεηα πξνεγείηαη θη εγψ κπνξψ λα έξζσ (ή λα κελ έξζσ) ζ‟
απηά, λ‟ απνθξηζψ ζηελ ξεκαηηθή παξνπζία ηνπο θαη λα ππάξμσ (ή φρη).
Δγψ είκαη-απηφο-πνπ-έξρεηαη. Έηζη ε δηθή κνπ ηαπηφηεηα, ε νπνία έρεη
ηελ δνκή κηαο απφθξηζεο, κηαο δηαινγηθήο νκηιίαο, είλαη πάληνηε έλα
εθθξεκέο ελδερφκελν. Γεχηεξνλ, ην ξήγκα ζεκαίλεη φηη θαη ην
πξαγκαηηθφ είλαη κνλάρα έλα ελδερφκελν. Γηφηη ε θιήζε ππάξρεη ράξηλ
ηεο απφθξηζεο, έηζη ψζηε αλ „εγψ‟ δελ απνθξηζψ ζηελ θιεηηθή
εμσηεξηθφηεηα, πξαγκαηηθφ δελ πθίζηαηαη. Βξηζθφκαζηε ηφηε ζην πεδίν
ηνπ ελ δπλάκεη, ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Απηφ είλαη ε
εμσηεξηθφηεηα: απηή ε πξνζθνξά ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ.
Δθφζνλ φκσο ην πξαγκαηηθφ είλαη ελδερνκεληθφ, εγείξεηαη δήηεκα
νληνινγηθήο δηαθνξάο: ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ θαη λα κελ είλαη· γηα
ηελ αθξίβεηα, δηαξθψο εθθξεκνχλ ζε απηή ηελ αλνηρηή δπλαηφηεηα,
εμίζνπ κε ηελ αληίζεηή ηνπο. Σν Δίλαη δελ είλαη δεδνκέλν. Ζ έθπιεμε θαη
ν ηδξπηηθφο θηινζνθηθφο ζαπκαζκφο, ή ν ηξφκνο, ην „εμαίθλεο‟ αιιά θαη
ν δαηκφληνο ηφπνο φπνπ βγαίλεη ε ςπρή γηα ηνλ Πιάησλα, δειψλνπλ,
πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ Πιάησλα θαη ηηο νληνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ν ίδηνο
ζπλήγαγε, κηα δηαθνξά αλάκεζα ζην Μεδέλ θαη ζην Δίλαη. Γηαθνξά πνπ,
εθφζνλ είλαη απφιπηε, ζεκαίλεη φηη ην Δίλαη δελ είλαη αλαγθαίν. Γηφηη αλ
ήηαλ, ην Μεδέλ ζα ήηαλ εληέιεη αζχζηαην θαη ην Δίλαη νιηθφ. κσο ε
ίδηα ε δηαθνξά Δίλαη-Μεδελφο δειψλεη πσο ην Δίλαη αλαθέξεηαη εμ
νξηζκνχ ζε θάηη άιιν απφ απηφ - θαη απηή ε νληνινγηθή δηπιφηεηα ην
θαζηζηά δήηεκα ελδερνκεληθφηεηαο θαη, επνκέλσο, ειεπζεξίαο. Μφλν ην
ελδερφκελν λα κελ-είλαη θαζηζηά ην Δίλαη ειεχζεξν, κφλν ε
απειεπζέξσζή ηνπ απφ ηελ αλππαξμία ην εκθαλίδεη.

Απνδίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζην ζθνηάδη θαηλνκελνινγηθή θαη ζηε
ζπλέρεηα νληνινγηθή ζεκαζία, κέζα ζ‟ απηφλ ηνλ ίιηγγν, θηάλεη θαλείο
λα ζθεθηεί κηα απξνυπφζεηε δσξεά σο ππεξβαηηθή πεγή ηνπ
ππνθεηκέλνπ θαη, δη απηνχ, ησλ πξαγκάησλ.
* Ο Ζ.Π. δηδάζθεη πνιηηηθή θηινζνθία ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην.
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