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Σν παξαθάησ απόζπαζκα πεξηέρεηαη ζην βηβιίν "M. Heidegger –
Zollikon Seminars" εθδ. Northwestern University Press 2001.
ε απηό πεξηέρνληαη: α) Απνζπάζκαηα από ηα ζεκηλάξηα πνύ έθαλε ν
Χατληεγγεξ ζην ζπίηη ηνπ ςπρίαηξνπ θαη θίινπ ηνπ Μέηαξλη Μπόο θαηά
ην ρξνληθό δηάζηεκα 1959 – 69, θαη πνύ είρε γηα αθξναηήξην ςπρίαηξνπο
θαη ςπραλαιπηέο, β) γξάκκαηα πνύ έζηεηιε ν Χατληεγγεξ ζηνλ Μπόο από
ην 1947 έσο ην 1971 θαη γ) απνζπάζκαηα ζπλνκηιηώλ κεηαμύ ησλ δύν
πνύ έγηλαλ ζε δηάθνξεο πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ηνπο.
Από κία ηέηνηα ζπλνκηιία πνύ δηεμήρζε ζηηο 29-11-61 είλαη θαη ην
παξαθάησ θείκελν:
Μπος: ηελ αξρή ηνπ ρζεζηλνύ ζεκηλαξίνπ ν θ. Δ. παξνπζίαζε έλαλ
ζρηδνθξελή αζζελή ηνπ ν νπνίνο εξγαδόηαλ σο απιόο εξγάηεο ζε έλα
εξγνζηάζην. Απηόο ν άλζξσπνο δελ είρε πνηέ βηώζεη ηνλ εαπηό ηνπ κε
θαλέλαλ άιιν ηξόπν παξά κόλν ζαλ νκνθπιόθηιν. κσο πξόζθαηα ν επί
πνιιά ρξόληα ζύληξνθνο ηνπ ηνλ είρε εγθαηαιείςεη. Πνιύ ζύληνκα ν
αζζελήο αξξώζηεζε. Κάπνηα θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο μύπλεζε
θαη ζε πιήξε δηαύγεηα είδε ηνλ ήιην λα αλαηέιιεη ζηνλ απέλαληη ηνίρν
ηνπ δσκαηίνπ. Κάπνηνο άλδξαο θνηκόηαλ θάησ από ηνλ ήιην. Σν εξώηεκα
είλαη: πώο κπνξεί απηή ε ςεπδαίζζεζε λα γίλεη θαηαλνεηή
θαηλνκελνινγηθά;
Υάϊντεγγερ: Πάλσ από όια είλαη ζεκαληηθό γηα εζάο σο ςπρίαηξνο λα
δείηε όηη ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη παξνπζίαο απηνύ πνπ θαιεί ηελ
ύπαξμε (Dasein) από ηελ αλνηθηόηεηα ηνπ θόζκνπ ηνπ. Πέξα από ηνλ
ηξόπν πνπ θάηη είλαη παξόλ κε έλαλ αηζζεηεξηαθά αληηιεπηό ηξόπν,
ππάξρεη επίζεο γηα παξάδεηγκα, ν ηξόπνο παξνπζίαο απηνύ πνύ δελ είλαη
αηζζεηεξηαθά αληηιεπηό. Δπί πιένλ ππάξρεη ν ηξόπνο λα ζπκάζαη θάηη
πνπ ζπλέβε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπξόζζεηα, όπσο ζηελ πεξίπησζε
καο, ππάξρεη ν ηξόπνο λα εκθαλίδεηαη θάηη κέζσ ηεο ςεπδαίζζεζεο
ρσξίο λα κπνξεί λα κεηαβιεζεί.
Απηό πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί είλαη ν ηξόπνο λα εκθαλίδεηαη θάηη σο

ςεπδαίζζεζε. Μεηά, ππάξρεη απηό πνπ θαληαδόκαζηε, θαη επίζεο ν
ηξόπνο παξνπζίαο απηνύ πνπ είλαη απόλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο λεθξόο,
πνπ δελ είλαη πηα παξόλ, ζα κπνξνύζε λα είλαη πεξηζζόηεξν παξόλ γηα
ηνπο δσληαλνύο κε ηελ απνπζία ηνπ απ’ όζν ήηαλ ελώ δνύζε. Απηόο πνπ
έρεη ςεπδαηζζήζεηο κπνξεί λα δεη κόλν ηνλ δηθό ηνπ θόζκν ζαλ θπζηθά
αηζζεηό θαη άκεζα ππαξθηό ζε ζρέζε κε ό,ηη ππάξρεη. Απηό ζπκβαίλεη
επεηδή δελ αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ παξόλησλ θαη ησλ
απόλησλ θαη επεηδή δελ κπνξεί λα θηλεζεί ζηνλ θόζκν ηνπ ειεύζεξα. Η
παξνπζία (κπνξεί λα) θνξπθώλεηαη ζε νξαηόηεηα.
ύκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ην νξαηό είλαη πην παξόλ από ην
αθνπζηό. Οηηδήπνηε είλαη νξαηό απνηειεί ηελ πςειόηεξε κνξθή
παξνπζίαο.
Απηό πνπ θάλεη εληύπσζε είλαη ν πηεζηηθόο ραξαθηήξαο ηεο
ςεπδαίζζεζεο ηνπ ήιηνπ. Ο αζζελήο κπνξεί λα έρεη ηελ εκπεηξία ηεο
απνκάθξπλζεο ηνπ ζπληξόθνπ ηνπ κόλν ζαλ ηελ παξνπζία θάηη
πηεζηηθνύ. Γελ επηηξέπεη ηελ απνπζία. Σν Δίλαη κπνξεί λα βησζεί κέζα
θαη κέζσ ηεο παξνπζίαο ελόο (θαζνξηζκέλνπ) όληνο.
Μπος: Γηαηί δελ εκθαλίζηεθε ηειηθά ν ίδηνο ν ζύληξνθνο ζε απηήλ ηελ
έληνλε εξσηηθή ςεπδαίζζεζε αιιά έλαο ήιηνο;
Υάϊντεγγερ: Ο ζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί παξαπέξα: α) κε
πνηόλ ηξόπν ν αζζελήο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηνλ
ειηάλζξσπν (δειαδή ν άλζξσπνο πνπ θνηκάηαη θάησ από ηνλ ήιην)
ζήκεξα;
β) πώο εκθαλίζηεθε ν ειηάλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο;
Πξάγκαηη θνηκνύκελνο θαη παξόια απηά πηεζηηθόο; Ήηαλ κε θάπνηνλ
ηξόπν αλαγλσξίζηκνο ν ειηάλζξσπνο σο ν θνηκνύκελνο ζύληξνθνο ή
αληηπξνζώπεπε ηελ εμνξία ηνπ ζπληξόθνπ, ηελ άκπλα ηνπ ελαληίνλ ηνπ;
γ) πώο είλαη ηώξα ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ζύληξνθν πνπ ηνλ άθεζε;
Σν γεγνλόο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρεηξνπξγηθνύ εξεζηζκνύ ηνπ
εγθεθάινπ εκθαλίδνληαη κόλν «ζηνηρεηώδεηο αηζζεηεξηαθέο εληππώζεηο»
δειώλεη αθξηβώο πόζν ιίγν ζρεηίδεηαη ν εγθέθαινο κε ηελ όξαζε.
Γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, δελ πξέπεη θάπνηνο λα
αξρίδεη κε ηελ δηάθξηζε κεηαμύ πξαγκαηηθνύ – κε πξαγκαηηθνύ αιιά
κάιινλ λα αλαξσηεζεί γηα ηνλ ραξαθηήξα ηεο ζρέζεο ηνπ αζζελή κε ηνλ
θόζκν ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Ση πξνζθέξεη ν αηζζεηεξηαθόο –
αληηιεπηηθόο ραξαθηήξαο ζηελ ςεπδαίζζεζε θαη ηεο επηηξέπεη λα
εκθαλίδεηαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν; Δίλαη ε «έληαζή» ηεο; Μαγεύεηαη από

απηήλ; Δίλαη ε έιιεηςε ειεπζεξίαο ηνπ αζζελή;

Λίγα ζρόιηα γηα ην ζρόιην ηνπ Χατληεγγεξ.
Ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν ζεκείν ηνπ δηαιόγνπ, λα είλαη ε απνξία ηνπ
Μπόο γηα ηελ "θαηλνκελνινγηθή" εξκελεία ηνπ Χατληεγγεξ γύξν από ηε
ζπγθεθξηκέλε ςεπδαίζζεζε.
Δίλαη ηεξάζηην ην θεθάιαην ηνπ ηη ζεκαίλεη "θαηλνκελνινγία" θαη
κάιηζηα πώο ηελ θαηαλννύλ νη δηάθνξνη ζηνραζηέο όπσο ν Χνύζεξι, ν
Ρηθέξ, ν Μ. Πνληύ, ν Χατληεγγεξ θ.ι.π. Σν ζέκα γίλεηαη αθόκα πην
πεξίπινθν θη ελδηαθέξνλ, αλ ζθεθζνύκε όηη ζπρλά ν ίδην θηιόζνθνο) π.ρ.
Μ. Πνληύ, Χατληεγγεξ) ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ είρε θαη άιιε
ελλόεζε ηνπ όξνπ.
Γηα ην ζέκα καο όκσο αμίδεη θαη αξθεί λα ζπκόκαζηε όηη ε
θαηλνκελνινγία δελ αλαδεηά ηηο αηηίεο ησλ θαηλνκέλσλ αιιά ηα λνήκαηα
πνύ απηά ηα θαηλόκελα έρνπλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο καο θάζε θνξά γηα ηνλ
θαζέλα καο.
Έρνληαο απηό θαηά λνπ κπνξνύκε λα παξαθνινπζήζνπκε πην
εύθνια ηελ απάληεζε ηνπ Χατληεγγεξ ζηελ δεύηεξε εξώηεζε ηνπ Μπόο.
Έηζη ινηπόλ απηό πνύ νθείιεη λα αλαξσηεζεί ν ζεξαπεπηήο
(ζύκθσλα κε ηνλ Χατληεγγεξ) είλαη γηα ην πνηόλ ηεο ζρέζεο ηνπ αζζελή
κε ηελ ςεπδαίζζεζε ηνπ αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνλ θίιν ηνπ, όκσο ζήκεξα
πηα. Δπίζεο αμίδεη λα ζθεθηνύκε γηα ην λόεκα ηεο ςεπδαίζζεζεο, δειαδή
γηαηί απηή εκθαλίδεηαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, ηε ζπγθεθξηκέλε
ζηηγκή;
Έηζη καο θαιεί λα απνκαθξπλζνύκε από ην δίπνιν πξαγκαηηθνύ –
κε πξαγκαηηθνύ πνύ θαη’ επέθηαζηλ ζα νδεγνύζε ζην θπζηνινγηθό –
παζνινγηθό θαη λα κείλνπκε ζηα λνήκαηα ησλ θαηλνκέλσλ. Δμάιινπ
«γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ςεπδαηζζήζεσλ» κηιάεη ν Χάτληεγγεξ θαη όρη
γηα ηελ αηηηνιόγεζή ηνπο.
Βξηζθόκαζηε ήδε καθξπά από ηελ πξνζέγγηζε ηεο θιαζζηθήο
ςπραηηξηθήο γύξν από ηα ζπκπηώκαηα;
όπνπ ζηελ πεξίπησζή καο
ζα γηλόηαλ ιόγνο γηα νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, ηζρπξό ζεκάδη ςπρσηηθήο
ζπκπησκαηνινγίαο θαη ην ζέκα ζα έθιεηλε εθεί. Θα αλαδεηνύληαλ νη
πηζαλέο αηηίεο ζην θιεξνλνκηθό θαη ζην αηνκηθό ηζηνξηθό θαη ζα δηλόηαλ

ε θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ώζηε λα κεησζνύλ ή λα
εμαθαληζηνύλ ηα ζπκπηώκαηα. Κη απηό δελ είλαη ιίγν.
κσο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε θαηαλόεζε ηνπ θόζκνπ ηνπ αζζελή ζα
πεξηνξηδόηαλ ζε κεγάια βαζκό αθνύ δελ ζα ιεγόηαλ ηίπνηα πεξηζζόηεξν
γη απηόλ πέξα από ην όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη παζνινγηθή θαη όηη
κάιινλ ηαμηλνκείηαη ζηνπο ςπρσηηθνύο.
ια απηά καο νδεγνύλ θαη ζηελ πξώηε εξώηεζε ηνπ Μπόο όπνπ ν
Χατληεγγεξ ακθηζβεηεί ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ ζηελ
επνρή καο.
Μηιώληαο ινηπόλ γηα ην ηη ζεσξνύκε ζπλήζσο πξαγκαηηθό, ιέεη όηη
απηό ην ηαπηίδνπκε κε ην αηζζεηεξηαθά παξόλ.
Αληίζηνηρα, ό,ηη δελ γίλεηαη εκπεηξαηό κε ην απηό ηνλ ηξόπν, αλήθεη
ζην κε πξαγκαηηθό. Καη βέβαηα ην πξαγκαηηθό είλαη πάληα πην έγθπξν
θαη πην ηζρπξό από ην κε πξαγκαηηθό.
Αληίζεηα, γηα ηνλ Χάτληεγθεξ πέξαλ ηνπ αηζζεηεξηαθά παξόληνο,
ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη παξνπζίαο ησλ πξαγκάησλ όπσο π.ρ. ε
αλάκλεζε, ε θαληαζία αθόκα θαη ε ςεπδαίζζεζε. Καη κεξηθέο θνξέο
(ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ λεθξνύ) απηνί νη ηξόπνη θάλνπλ ηελ
παξνπζία κέζσ ηεο απνπζίαο λα είλαη πην έληνλε απ’ όηη είλαη ζηελ
αηζζεηεξηαθή εκπεηξία ελόο παξόληνο.
Γηα λα ζπλνςίζνπκε ηα πξνεγνύκελα θαη κέλνληαο ζην παξάδεηγκα
καο, ν Χατληεγγεξ πξνηηκά λα θηλεζεί ζηνλ δξόκν ηνπ ειεύζεξνπ –
αλειεύζεξνπ πνύ πνξεύεηαη θάπνηνο ζε ζρέζε κε πξόζσπα θαη
θαηαζηάζεηο παξά ζε απηόλ ηνπ θπζηνινγηθνύ – παζνινγηθνύ πνύ
πξνηηκά ν επηζηεκνληθόο ηξόπνο θαη θαη’ επέθηαζηλ ε ςπρηαηξηθή.
Καη ζην παξάδεηγκα καο ζεσξεί όηη ηειηθά ν αζζελήο εκπεηξάηαη ηνλ
θόζκν θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ησλ ςεπδαηζζήζεσλ, κε έλαλ
αλειεύζεξν αιιά όρη απαξαίηεηα παζνινγηθό ηξόπν.
Να κελ μερλάκε όηη ε θαηλνκελνινγία αλαδεηάεη λνήκαηα, ε
επηζηήκε αηηίεο.

