Κώζηαο Γεκελεηδήο

Φαινομενολογια & Σχιζοφρενεια
(Καηαιεθηηθν ρνιην)
"ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ"
Ζ "ζρηδνθξελεηα", νρη νλνκα πνπ νλνκαδεη, αιια πνπ εμεγεη. Ζ ιεμε "ζρηδνθξελεηα"
εηλαη απαληεζε ζην πσο ζπκβαηλεη απην ζηνλ αλζξσπν πνπ ερσ κπξνζηα κνπ. Ζ
απαληεζε εηλαη: "Με ζραζε ησλ θξελσλ" (Bleuler: ακθηζπκηα). Σν "απην" παξακελεη
ρσξηο νλνκα. Γελ νλνκαδεηαη. Δηζη δελ μεξνπκε πξαγκαηηθα γηα πνην πξαγκα, γηα
πνην θαηλνκελν κηιακε.
Ολνκα πνπ νλνκαδεη, ε "ηξειια", ζηνπο αξραηνπο ε "καληα". Ζ "ζρηδνθξελεηα"
επηζηεκνληθν νλνκα, νλνκαδεη δηαδηθαζηα. [Ζ "ελζπλαηζζεζηα" - επηζεο
επεμεγεκαηηθν! (Απν νκηιεηε: ην empathy ζηελ ςπραλαιπζε δελ εηλαη δηεξεπλεηηθε
πεξηεξγεηα αιια "απνθξππηνγξαθεζε κεηαβηβαζεο / αληηκεηαβηβαζεο, γηα πνηνλ
ινγν ελα αηνκν κνπ θεξεηαη εηζη, ε πξνμελεη ζ' εκελα ην ελα, ην αιιν ζπλαηζζεκα".)
Οπσο θαη αιινη νξνη - "κειαγρνιηα", "κεηαβηβαζε", νη ιεγνκελνη "ακπληηθνη
κεραληζκνη" θιπ.] Σν δεηνπκελν θαηλνκελν, πνπ εμεγεηηαη κε ηνλ νξν "ζρηδνθξελεηα"
κελεη ινηπνλ ζηελ αθαλεηα.
Σν "θαη" ηνπ ηηηινπ ηεο εκεξηδαο καο "Φαηλνκελνινγηα θαη ρηδνθξελεηα" αμησλεη
κηα ππεξβαζε απησλ ησλ νξησλ, πνπ δελ εηλαη δπλαηε, παξα κνλν ζαλ δηπισπηα:
Οηαλ κηιακε γηα "ζρηδνθξελεηα", αλ δελ ηξερεη παξαιιεια ε κεηαθξαζε "ηξειια",
δελ ζα μεξακε γηα ηη κηιακε. Heidegger: Γηπια βηβιηα, ην βιεκκα ηνπ επηζηεκνλα.
"Σνηε γηα παξαδεηγκα ε εθηηκεζε ελνο αγαικαηνο ελνο ειιεληθνπ ζενπ ζην κνπζεην
ηεο Αθξνπνιεο ζηηο δηαθνπεο ηνπ εμακελνπ, αξα εμσ απν ηελ εξεπλεηηθε εξγαζηα,
ζηελ πξαγκαηηθνηεηα δελ εηλαη παξα ε ζπκπησζε κηαο εγθεθαιηθεο δηαδηθαζηαο ηνπ
ζεαηε κε ην πξντνλ κηαο εγθεθαιηθεο δηαδηθαζηαο, ην παξνλ αγαικα. Αλ νκσο θαλεηο
δηαβεβαησζεη νηη ζηηο δηαθνπεο θπζηθα δελ ην ελλνεη εηζη, ηνηε δεη κε δηπια ε ηξηπια
βηβιηα..."
Δλα ζρεηηθν αλεθδνην πνπ αθνπζα ρζεο:
"νπσο ειεγε θη εθεηλνο ν ππξεληθνο επηζηεκνλαο, νηαλ θνηηνπζαλ πεξηθξνλεηηθα ην
πεηαιν πνπ εηρε θξεκαζκελν ζηελ πνξηα ηνπ εξγαζηεξηνπ ηνπ: "Χ, εγσ δελ πηζηεπσ,
βεβαηα, ηεηνηα πξαγκαηα - αιια, ιελε, πηζηεπεηο δελ πηζηεπεηο, θεξλεη γνπξη!"."
Ζ θαηλνκελνινγηα, θαζσο επηδεηεη λα παξακελεη ζηα θαηλνκελα, ρξεηαδεηαη νλνκαηα
πνπ δελ εμεγνπλ αιια νλνκαδνπλ.
ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΛΟΓΗΑ
Μηα γεληθνηεξε παξαηεξεζε: Γηα ηελ θαηλνκελνινγηα αθνπζακε πνιιεο θαη πνηθηιεο
ζεζεηο γηα ηελ θαηαλνεζε θαη ηελ εξκελεηα ηεο ζρηδνθξελεηαο. Απην πνπ ρξεηαδεηαη
λα ζπκνκαζηε εηλαη πσο θαηαξρελ ε θαηαλνεζε, νηαλ εηλαη πξνζσπηθε ππνζεζε ηνπ
ζεξαπνληνο, νηαλ δειαδε απηνο κεζα ζε ελα εηδνο εζσηεξηθν εξγαζηεξην "θαηαλνεη"
ηνλ αιιν, δελ ερεη απνιπησο θαλελα λνεκα, εθηνο απν ηελ απηαξεζθεηα ηνπ
θαηαλννπληνο. Ζ θαηαλνεζε ερεη λνεκα κνλν νηαλ δηακεηβεηαη ζηελ επηθνηλσληα,
νηαλ εηλαη ηνπνο ζπλαληεζεο ζεξαπνληνο θαη ζεξαπεπνκελνπ. Καη ηνζν ζηελ
ζπλαληεζε κε ηνλ ζρηδνθξελε νζν θαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα γεληθνηεξα, ζπκβαηλεη

ζπρλα, κηα ηεηνηα θαηαλνεζε, κηα ηεηνηα επηθνηλσληα θαη ζπλελλνεζε λα ιεηπεη. Καη
θαηα ηελ γλσκε κνπ ερεη κεγαιε ζεκαζηα ε αζπλελλνεζηα λα γηλεηαη απνδεθηε θαη
λα αθελεηαη λα ππαξρεη, θαη καιηζηα λα ελζαξξπλεηαη θαη ν ζεξαπεπνκελνο λα
θαηνηθεη απηελ ηελ αζπλελλνεζηα, νηαλ ζπκβαηλεη.
πλεηδεζε / Δαπηνο ... σο ζεκεηα αθεηεξηαο θαηλνκελνινγηθσλ αλαιπζεσλ.
[Wittgenstein] Τπνζηαζηνπνηεζεηο ιεμεσλ απν ηε ρξεζε ηεο γισζζαο: Αιιν ην "ερσ
ζπλεηδεζε απηνπ ηνπ πξαγκαηνο" θαη αιιν, απν εδσ λα κηισ γηα 'ηελ' ζπλεηδεζε.
Αιιν ε απηνπαζεο αλησλπκηα ζηε θξαζε "Να πξνζερεηο ηνλ εαπην ζνπ", θαη αιιν ην
ππνζηαζηνπνηεκελν 'εαπηνο'. Δηζη θαη 'ην Δγσ', 'ην Αζπλεηδεην' θιπ. Απηνη νη νξνη
δελ εξρνληαη κεζα απν ηε ρξεζε ηεο γισζζαο, δειαδε δελ ερνπλ λνεκα γηα ηελ
επηθνηλσληα, εηλαη α-λνεηνη, ςεπδνπξνβιεκαηα.
ΓΝΧΖ
Ζ δηαθνξα νλνκαζηαο θαη πεξηγξαθεο αθελνο, θαη εμεγεζεο αθεηεξνπ, ζεκαληηθν
ζηελ ςπρνπαζνινγηα θαη ζηελ ςπρνζεξαπεηα. Δηλαη ηειηθα ην δεηεκα θαηα πνζνλ ηα
πξαγκαηα πνπ καο αθνξνπλ πξνζεγγηδνληαη κνλν κεζα απν ηε γλσζε (αληηθεηκελν
ηεο νπνηαο κπνξεη λα εηλαη θαη "ην ζπλαηζζεκα"), ε αλ εδσ ρξεηαδεηαη κηα αιιε
πξνζεγγηζε - θαη εδσ βιεπσ ην λνεκα ηεο θαηλνκελνινγηαο.
Kraus:
"Καηα ηε δηαδνρε ηεο αλαπηπμεο ησλ παξαιεξεηηθσλ ηδεσλ θαη ησλ ςεπδαηζζεζεσλ,
νη αζζελεηο καο πξνζπαζνπζαλ λα 'κεηαθξαζνπλ' απηεο ηηο πξσηνγελεηο, πξνζηνραζηηθεο (prereflective) θαη παξαμελεο εκπεηξηεο ζε παξαιεξεηηθεο εκπεηξηεο
ηερληθνπ πεξηερνκελνπ, εηζη σζηε λα θαλνπλ επινγνθαλεηο απηεο ηηο πξσηνγελεηο
εκπεηξηεο ζηνλ εαπην ηνπο θαη ηνπο αιινπο, λα επελδπζνπλ κε ιεμεηο απην πνπ δελ
κπνξεη λα κεηαδνζεη ζηελ θνηλε καο γισζζα."
Ζ "απξα", ην μεπεξαζκα θαη ε ιπζε ηεο, κε ηε "λεα εξκελεηα ηνπ θνζκνπ θαη ηνπ
πξνζσπνπ κεζα ζηνλ θνζκν" - "Λαιεζε": Κπξηνιεθηηθα: Ξεπεδεζαλ ηα ινγηα, ε
απαληεζε, εγηλε ην ζαιην κνξηαιε, ν ακθηιεγνκελνο εζπραζκνο.
Ζ απνθαιπςε: salto mortale: Ζ αλαδεηεζε κηαο απαληεζεο, ραξηλ ηεο απαληεζεο,
δειαδε ρσξηο λα ιακβαλεηαη ππνςε ε πξαγκαηηθνηεηα. Μνλε ηεο εγλνηα, λα
εζπραζεη απν ηελ αλεζπρηα ηεο "απξαο", απν ην εξσηεκα. Ζ νινθιεξσηηθε
θαζεισζε ζηε γλσζε, ε "εγθεθαιηθνηεηα θαη ε θαηαξγεζε ηνπ θπζηθνπ
απηαπνδεηθηνπ".
Καη θαηη αθνκα γηα ηελ απνθαιπςε. Δλδερνκελσο ζπκβαηλεη θαη ζηελ θαζεκεξηλε
εκπεηξηα. Ο εξσηαο; Σν ζθεθηεθα ρζεο δηαβαδνληαο θαηη ζηηρνπο ηνπ Μαγηαθνθζθη:
Καη λα / πνπ απν θαπνηα / θηελε ηαβεξλα, / ζαλ παςεη / ηνπηνο ν αλαβξαζκνο, / απν
ηνλ νπξαληζθν / σο η' αζηξα / κηα ιεμε εθηνμεπεηαη / ζαλ ρξπζνγελλεηνο θνκεηεο. /
Απισλεηαη / ε νπξα / ζην ελα ηξηην ηνπ νπξαλνπ, / ιακπνθνπαεη / θη αζηξαπνβνια ην
θηεξσκα ηεο, / σζηε νη δπν εξσηεπκελνη / η' αζηεξηα λ' αγλαληεπνπλ / κεζα απν / ην
βηνιεηη ηνπο θηνζθη.
ΔΝΤΝΑΗΘΖΗΑ
Freud
Μνληζκνο. Freud, 1915, Das Unbewusste
"Ζ ζπλεηδεζε κεηαδηδεη ζηνλ θαζελα καο κνλν ηε γλσζε ησλ δηθσλ καο ςπρηθσλ
θαηαζηαζεσλ. Σν νηη ελαο αιινο αλζξσπνο ερεη ζπλεηδεζε, απην εηλαη ελα
ζπκπεξαζκα πνπ εμαγεηαη θαη' αλαινγηα ζηε βαζε ησλ αληηιεπησλ εθδεισζεσλ θαη

πξαμεσλ απηνπ ηνπ αιινπ σζηε λα καο θαλεη θαηαλνεηε απηελ ηε ζπκπεξηθνξα ηνπ
αιινπ."
Δηζη αλαθεξζεθαλ θαη απν ζεκεξηλνπο νκηιεηεο εθθξαζεηο νπσο "νκνηνηεηα
βησκαησλ", "αλαπιαζηηθε ζπλερεζε", "κε ην εγσ κνπ λα κεηαθεξζσ ζην εγσ ηνπ
αιινπ", "αλαινγηθεο νκνηνηεηεο".
Μνλν κεζα απν ηε κνληζηηθε αληηιεςε ν αιινο εηλαη ελαο μελνο, θαη ρξεηαδεηαη ε
επηηειεζε κηαο ελ-ζπλαηζζεζεο.
Heidegger:
Γηα ηελ αληηιεςε ησλ αιισλ αλζξσπσλ
Ζ ζπλεζηζκελε ςπρνινγηθε ζεσξηα, νηη θαλεηο αληηιακβαλεηαη ελαλ αιινλ αλζξσπν
κεζσ "ελζπλαηζζεζεο", κεζσ "πξνβνιεο" ηνπ εαπηνπ ηνπ κεζα ζηνλ αιινλ, δελ ιεεη
ηηπνηα δηνηη ε παξαζηαζε κηαο ελζπλαηζζεζεο θαη κηαο πξνβνιεο εδε πξνυπνζεηεη ην
ζπλεηλαη κε ηνλ αιινλ θαη ην ζπλεηλαη ηνπ αιινπ κ' εκελα. Ζδε θαη ηα δπν
πξνυπνζεηνπλ ν αιινο λα ερεη ελλνεζεη σο αιινο αλζξσπνο, αθνπ δηαθνξεηηθα ζα
εθαλα πξνβνιε ζην θελν.
Wittgenstein:
Σν αηνπν ηεο ηδησηηθεο γισζζαο.
Σα ηειεπηαηα ρξνληα κνπ πξνεθπςαλ θπξησο δπν δξνκνη επηθνηλσληαο πνπ βξηζθνληαη
εμσ απν ηνλ ρσξν ηνπ κνληζκνπ θαη ηεο αλαγθεο κηαο ελζπλαηζζεζηαο.
Ο πξσηνο δξνκνο:
Οηαλ κνπ κηιαεη θαπνηνο, ηα ιεγνκελα ηνπ ηα βιεπσ. Δηλαη ζαλ λα κε εηζαγεη ζε ελα
ηνπην, ε ζ' ελα δσκαηην θαη ην πεξηδηαβαδνπκε. Γελ εηκαη ινηπνλ ζηξακκελνο ζ'
απηνλ δεησληαο λα δηεηζδπζσ ζηελ εζσηεξηθνηεηα ηνπ, λα ηνλ ελ-ζπλαηζζαλζσ, αιια
θαη νη δπν εηκαζηε ζηξακκελνη ζ' απην γηα ην νπνην γηλεηαη θαζε θνξα ινγνο, θαη νη
δπν εηκαζηε εθεη εμσ, ζηα πξαγκαηα. Σνηε, αλ πξνζεμσ εθεη θαηη θαη ην πσ, ην βιεπεη
θη απηνο. Δηλαη ζαλ λα κηισ θαη δηα ζηνκαηνο ηνπ. Αλ γηα παξαδεηγκα ζαο δεημσ ζ'
απηελ ηελ αηζνπζα κηα αξαρλε ζηνλ απελαληη ηνηρν, θαη γπξηζεηε ην θεθαιη ζαο, ζα
ηελ δεηηε θη εζεηο, ζα ζπκ-θσλεζεηε.
Ο δεπηεξνο δξνκνο. Απν κηα νκηιηα κνπ πξηλ απν δπνκηζη ρξνληα ζηε Βηελλε, νπνπ ζ'
ελα ζεκεην αλαθεξνκαη ζηνλ ζπλαδειθν θαη θηιν κνπ Dieter Förster:
Ο θπξηνο Förster. Σνλ βιεπσ. Ζ θξαζε "Σνλ βιεπσ" ζεκαηλεη ζπγρξνλσο, κε βιεπεη,
αζρεηα κε ην αλ ην βιεκκα ηνπ εηλαη ζηξακκελν πξνο εκελα ε νρη. Με θνηηα θαη ε
νςε ηνπ, ζαλ καγηθν ξαβδη, κε αγγηδεη θαη θαηεπζεηαλ κε αδεηαδεη θαη κε ξπζκνπνηεη
ζε Förster. Δηκαη νπσο ελα δεληξν πνπ ζηελ θνξκνζηαζηα ηνπ πξνβαιινπλ νη
θπξηαξρνη αλεκνη ηεο πεξηνρεο, ε νπσο, σο νδεγνο ηνπ απηνθηλεηνπ κνπ, γηλνκαη
ζπζηαηηθν ηεο κεραλεο. Γλσξηδσ κελ ηνλ θπξην Förster εδσ θαη 35 ρξνληα θαη εηκαη
νδεγνο εδσ θαη ζρεδνλ 50 ρξνληα, νκσο ε νηθεηνηεηα δελ ζεκαηλεη ηηπνηα. Σν ηδην
ηζρπεη γηα ηα παληα θαη ηνπο παληεο, νπσο γηα ηελ αγλσζηε κνπ θπξηα πνπ θαζεηαη
αθξηβσο απελαληη κνπ. / Οηαλ ζπλαλησ ηνλ θπξην Förster κεηα απν κεγαιν δηαζηεκα,
ηνλ ξσηασ πσο παεη, ηνπ δηεγνπκαη πσο παεη, κπνξεη λα πεξαζνπκε κηα-δπν
επραξηζηεο σξεο καδη. Σν αιιν δελ ιεγεηαη, δελ κπνξεη λα ιερζεη. Αλειηζζεηαη κεζα
ζε κηα ζαιαζζα ζησπεο.
Οη δπν δξνκνη πνπ ππαηληρζεθα, ζπκπνξεπνληαη.
"ΑΠΟΚΑΛΤΦΖ" Χ ΔΚΠΛΖΞΖ
Γελ ζπκκεξηδνκαη ηελ αληηιεςε ηεο ζρηδνθξεληθεο απνθαιπςεο σο εθπιεμε, σο
"θνηλν βησκαηηθν πξνζαλαηνιηζκν ζρηδνθξελεηαο / κνληεξλαο ηερλεο". Ζ εθπιεμε
ηνπ εξγνπ ηερλεο αλεθεη ζηνλ θνηλν θνζκν. ηνλ ζρηδνθξελε ε απνθαιπςε, ην

ππξνηερλεκα ηεο, εηλαη ζαλ ελα νλεηξν, δηθν ηνπ θαη κνλν δηθν ηνπ. Βξαδηιηαλνη:
Οηαλ θαλεηο βιεπεη ελα νλεηξν, εηλαη ελα νλεηξν. Οηαλ πνιινη βιεπνπλ ην ηδην νλεηξν,
ηνηε ζπκβαηλεη θαηη θαηλνπξγην. Ηζσο εηζη αιιαδεη ν θνζκνο, νηαλ αιιαδεη, εηζη δξα
ην εξγν ηερλεο, νηαλ δξα, θαη ζεκαδεπεη κηα επνρε. Θα εβιεπα ινηπνλ ηελ εθπιεμε
εθεη πνπ ην νλεηξν ηνπ ελνο ην αλαγλσξηδσ θαη ζαλ δηθν κνπ.
Σα "ζεκειηα ηεο ζρηδνθξεληθεο εηξσλεηαο", ε "ηζνπεδσζε θαη ηζε αμηνινγεζε ησλ
παλησλ" - Πξνζσθξαηηθνη, Εελ, νκσο εδσ, νπσο εηπα, νλεηξν ηνπ ελνο. Γη' απην θαη ε
ειιεηςε επηθνηλσληαο.
ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΠΑΡΑΛΖΡΖΜΑ ΚΑΗ "ΠΡΑΓΜΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΠΑΡΞΖ"
Kraus: "Καηα ην ιεγνκελν πξσηνγελεο παξαιεξεκα, παξαηεξνπκε ... ελα εηδνο
“πξαγκνπνηεζεο” ηεο ππαξμεο." ["...their whole being has received features of the
being of Vorhandenheit like that of mateial things."]
Καπνπ γξαθεη ν Heidegger πσο εκεηο νη αλζξσπνη εηκαζηε "νη πξαγκνπνηεκελνη" (die
Be-dingten) - θαη βεβαηα δελ ελλνεη νηη βξηζθνκαζηε ζε θαηαζηαζε πξσηνγελνπο
παξαιεξεκαηνο. Πνηα εηλαη ε δηαθνξα;
Αθνπζακε γηα ηε γπλαηθα, ζηελ νπνηα ν δεινηππνο ρσξηζκελνο ζπδπγνο εκθπηεπζε
ειεθηξνδηα θαη ηελ ηειεθαηεπζπλεη. Σν δεη ζαλ κηα ξηδηθε εηζβνιε ζην πιαηζην κηαο
νινθιεξσηηθα εμνπζηαζηηθεο ζρεζεο. Ο εαπηνο ηεο εηλαη δειαδε ζαλ ελαο ηδησηηθνο
ρσξνο πνπ παξαβηαδεηαη αζπζηνια, πνπ ερεη γηλεη μεθξαγν ακπειη. Θα ειεγα ινηπνλ
νηη νζν πεξηζζνηεξν ν εαπηνο ελλνεηηαη σο ελαο ηεηνηνο θιεηζηνο ρσξνο, ηνζν
πεξηζζνηεξν πξεπεη λα ηνλ ππεξακπλεηαη θαη ηνζν βηαηνηεξα ππνθεηηαη ζε εηζβνιε.
Καη νζν κεγαιπηεξε θαη ζαξσηηθνηεξε ε βηα, ηνζν θησρνηεξνο γηλεηαη ν θνζκνο,
κερξη πνπ απνζθειεησλεηαη ζηελ "πξαγκνπνηεζε" πνπ αλαθεξζεθε.
Σν "πξαγκνπνηεκελνη" ηνπ Heidegger δηαθεξεη ξηδηθα. Δδσ δελ ππαξρεη ην θαζηξν
ηνπ εαπηνπ θαη ε αλαγθε ηεο δηαθπιαμεο ηνπ. Ζ πξαγκνπνηεζε ησξα εηλαη ελα νλνκα
γηα κηα αλνηρηνηεηα ηεηνηα, νπνπ ν εαπηνο ζπληζηαηαη αθξηβσο ζηελ αληαπνθξηζε
πξνο ηα πξαγκαηα θαη νρη ζηελ αληηπαξαβνιε ελνο ππνθεηκελνπ πξνο ηα αληη-θεηκελα
θαη ζηελ ακπλα απελαληη ηνπο. Πξνο απηελ ηελ θαηεπζπλζε, θαη ξηδηθνηεξα,
βξηζθνληαη νη δηδαρεο ησλ Πξνζσθξαηηθσλ θαη ηνπ Εελ.
i Διιεληθή Δηαηξεία Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη Φπρνζεξαπείαο:
Δπηζηεκνληθε Ζκεξηδα ζην Φπρηαηξηθν Ννζνθνκεην Θεζζαινληθεο ζηηο 15 Μαξηηνπ
2010.
ii Heidegger, Martin: Zollikoner Seminare, hrsg. V. Medard Boss, Vittorio
Klostermann Frankfurt am Main 1994, S. 123f: „Dann ist zum Beispiel die Bewertung
eines griechischen Götterstandbilds im Akropolismuseum während der
Semesterferien, also außerhalb der Forschungsarbeit, in Wirklichkeit und Wahrheit
nichts anderes als das Aufeinandertreffen von einem Gehirnprozess des Betrachters
mit dem Produkt eines Gehirnprozesses, dem vorgestellten Standbild. Versichert man
jedoch während den Ferien, so sei es natürlich nicht gemeint, dann lebt man mit einer
doppelten oder dreifachen Buchführung, die sich freilich mit der sonst beanspruchten
Strenge der Wissenschaftlichkeit schlecht zusammenreimt.“

