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1.5. ΨΥΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 
Μαρία Θεοδωροπούλου 
 
 
Το ζήτηµα της σχέσης γλώσσας και ψυχισµού αποτελεί πεδίο συνάντησης δύο επιστηµονικών 
κλάδων: της γλωσσολογίας και της ψυχανάλυσης. Αν η πρώτη νοµιµοποιείται εξ αντικειµένου, 
ως η επιστήµη που µελετά τη γλώσσα, η ψυχανάλυση διεκδικεί τη συµµετοχή της στη 
συζήτηση ως θεωρία που βασίζεται στην κλινική εµπειρία (Αλτουσέρ 1983), αφού η οµιλία του 
αναλυόµενου αποτελεί το µέσο για την επίτευξη του σκοπού της [1]: της ανάδυσης του 
ασυνειδήτου –εκείνου του χώρου του ψυχισµού που δεν είναι προσβάσιµος στη συνείδηση– 
µέσω των ελεύθερων συνειρµών [2] του αναλυόµενου και δι’ αυτού της θεραπείας του. Κατά 
συνέπεια, το ερώτηµα το οποίο τίθεται µέσα από την οπτική της συνάντησης των δύο αυτών 
κλάδων είναι ουσιαστικά η σχέση του ασυνειδήτου µε τη γλώσσα, δηλαδή ο τρόπος µε τον 
οποίο το ασυνείδητο συνδέεται µε αυτή. Και αυτό µέσα από την κανονικότητα της οµιλίας και 
όχι µέσα από τις αποκλίσεις της, π.χ. τη γλωσσική παραδροµή [3] ή το ευφυολόγηµα, [4] δύο 
«συµπτώµατα» που, κατά τον θεµελιωτή της ψυχανάλυσης Σ. Φρόυντ, αναδεικνύουν 
γλωσσικά την ασυνείδητη επιθυµία. 
 
Είναι προφανές ότι το ζήτηµα δεν τίθεται ως δυνατότητα της γλώσσας να εκφράσει 
συναισθήµατα, επιθυµίες που είναι συνειδητές και για τις οποίες ούτως ή άλλως υπάρχει 
γλωσσική αντιπροσώπευση· η γλώσσα διαθέτει τις σχετικές λέξεις γι’ αυτά. Τόσο για την 
ψυχανάλυση όσο και για τη γλωσσολογία το υλικό είναι κοινό: η οµιλία του υποκειµένου. Η 
διαφορά είναι ότι για την ψυχανάλυση το υλικό αυτό απαιτεί διαφορετικό άκουσµα και 
διαφορετική επεξεργασία, µε στόχο να αναδυθούν τόσο η ασυνείδητη επιθυµία όσο και το 
ασυνείδητο σύµπλεγµα, τα ιδιαίτερα δηλαδή στοιχεία της προσωπικής ιστορίας κάθε 
υποκειµένου που δοµούν τη συναισθηµατική του στάση απέναντι στα πράγµατα και τη 
συµπεριφορά του. Εκ πρώτης όψεως τα πράγµατα φαίνονται διιστάµενα, στον βαθµό που η 
αναζήτηση µέσα από το ίδιο υλικό έχει διαφορετικούς στόχους, αποσκοπεί σε διαφορετικής 
τάξης κατηγορίες: στη µια περίπτωση, στη γλώσσα, στον βαθµό που η γλωσσολογία 
επιδιώκει την περιγραφή και ερµηνεία του συστήµατος της γλώσσας, κατά συνέπεια η 
γλώσσα είναι και µέσο και σκοπός· στη δεύτερη περίπτωση ο στόχος είναι η ανάδυση του 
ασυνειδήτου και η γλώσσα είναι το µέσο. 
 
Σε αυτή την επιφύλαξη µπορεί να προστεθεί και το ότι η οµιλία που εκφέρεται στην 
ψυχαναλυτική συνεδρία αποτελεί λόγο µετασχηµατισµένο, λόγο που δηµιουργείται από το 
ψυχαναλυτικό πλαίσιο (Green 1984· 1997, 37), µε την έννοια ότι οι συνθήκες µέσα στις 
οποίες εκφέρεται παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ο αναλυόµενος είναι ξαπλωµένος 
στο περίφηµο ψυχαναλυτικό ντιβάνι, απευθύνεται σε έναν αποδέκτη «κρυµµένο», σε έναν 
αποδέκτη δηλαδή µε τον οποίο δεν έχει οπτική επαφή και ο οποίος δεν απαντάει άµεσα –
κυρίως ακούει–, ενώ η όλη επικοινωνία µαζί του εξ ορισµού περιορίζεται αποκλειστικά στη 
γλώσσα. ∆ύο ακόµη στοιχεία συνεισφέρουν στην ιδιοτυπία του λόγου αυτού: το ένα είναι το 
γεγονός ότι αυτό που λέγεται προκύπτει από την εφαρµογή του ελεύθερου συνειρµού, 
κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο συχνή στην καθηµερινή γλωσσική συνδιαλλαγή που είναι 
εστιασµένη σε ένα θέµα· το δεύτερο είναι ότι αυτό που λέγεται εκπορεύεται από τα 
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µεταβιβαστικά συναισθήµατα που αναπτύσσει ο αναλυόµενος προς τον ψυχαναλυτή, 
συναισθήµατα δηλαδή που ενεργοποιούνται από τη θεραπευτική σχέση µαζί του και 
επαναφέρουν µε ένταση στο τώρα της συνεδρίας –κατά συνέπεια, καθιστούν επίκαιρα– 
ανάλογα συναισθήµατα της παιδικής ηλικίας.  
 
Η ιδιοτυπία αυτή όµως που θα µπορούσε να θεωρηθεί µειονέκτηµα για τη συνάντηση των 
δύο πεδίων, αποτελεί στην ουσία πλεονέκτηµα, αφού το ψυχαναλυτικό πλαίσιο αναγκάζει τον 
ψυχικό µηχανισµό να µετασχηµατιστεί στον µηχανισµό της γλώσσας (Green 1997, 37), 
αναγκάζει δηλαδή τον ψυχισµό να λεκτικοποιηθεί, να γίνει γλώσσα. Που σηµαίνει να περάσει 
από ένα επίπεδο λειτουργίας, του ασυνειδήτου, όπου δεν υπάρχει γλώσσα, σε ένα άλλο 
επίπεδο λειτουργίας, του προσυνειδητού και του συνειδητού, όπου υφίσταται η γλώσσα. Που 
σηµαίνει, επίσης, να κάνει τη µεταλλαγή από τον χώρο όπου δεν υπάρχει άρνηση και 
αντίφαση, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει άλλη πραγµατικότητα εκτός από την ψυχική –
αυτά είναι χαρακτηριστικά του ασυνειδήτου ( Freud [1915] 1980, 74)–, στον χώρο όπου 
εδρεύει η πραγµατικότητα και οι διακρίσεις της, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται από τη 
γλώσσα. Αυτός λοιπόν ο µετασχηµατισµός από το ένα ψυχικό επίπεδο λειτουργίας στο άλλο 
βρίσκεται εν τω γεννάσθαι στην αναλυτική συνεδρία. Με αυτή την έννοια, ο 
«µετασχηµατισµένος» λόγος της αναλυτικής συνεδρίας αποτελεί ένα αδιαµφισβήτητο µάρτυρα 
τόσο για αυτό που υπάρχει στον ψυχισµό πριν να γίνει γλώσσα όσο και για την 
αλληλοδιαπλοκή τους. 
 
Γιατί πριν από τη γλώσσα, πριν να αποκτήσουµε τη γλώσσα και να καταστούµε οµιλούντα 
υποκείµενα (Lacan 1966· Dor 1994), υπάρχει η επαφή µας, η σχέση µας µε τα πράγµατα. Και 
η σχέση αυτή είναι σχέση βιωµατικά ενεργή, διαποτισµένη τόσο από τις αισθήσεις που αυτά 
µας προξενούν όσο και από τις αισθήσεις µε τις οποίες τα προσλάβαµε –αισθήσεις οπτικές, 
απτικές, οσφρητικές. Η σχέση αυτή εµπεριέχει όµως και τον άλλον µε τον οποίο στα πρώτα 
στάδια της ζωής µας είµαστε άµεσα συνδεδεµένοι (τη µητέρα κατά κύριο λόγο), που «υπό τη 
στέγη του» ή το βλέµµα του προσεγγίζουµε τον κόσµο και ο οποίος θα χρωµατίσει και τη 
σχέση µας µε αυτόν. Αυτός ο δρόµος, ο άµεσα βιωµατικός και άµεσα αισθητηριακός, που 
δηµιουργεί την υποκειµενική ιστορία του καθενός µας, φωλιάζει ή, καλύτερα, είναι 
χαραγµένος στον ψυχισµό µας. Το να µιλήσουµε όµως εξίσου άµεσα γι’ αυτόν είναι ένα άλλο 
ζήτηµα. 
 
Γιατί η γλώσσα ως σύστηµα σηµείων θέτει το ζήτηµα της αναπαράστασης. Και 
αναπαράσταση σηµαίνει ότι, για να µπει ένα πράγµα στον χώρο της γλώσσας, πρέπει να 
γενικευθεί και να υποστεί αφαίρεση· δηλαδή να χάσει όλη τη βιωµατική αµεσότητα της 
εµπειρίας –αυτό που βλέπουµε, ακούµε, µυρίζουµε, αισθανόµαστε– και να κατηγοριοποιηθεί. 
Αυτή είναι κατά βάση η λογική του γλωσσικού σηµείου και, ειδικότερα, του σηµαινόµενου: το 
πράγµα –αυτό που αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις µας– γίνεται έννοια, γίνεται κατηγορία, 
γίνεται µια αφηρηµένη νοητική εικόνα µε βάση την οποία αναγνωρίζουµε όλα τα πράγµατα 
που ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Αυτό εννοεί ο Hegel όταν λέει ότι «ένα πράγµα πρέπει να 
φονευθεί για να µπορέσει να αναπαρασταθεί»· δηλαδή να εξαφανιστεί ως άµεσο πράγµα και 
να αντικατασταθεί από τη νοητική εικόνα του. Και αυτό εννοούµε, επίσης, όταν λέµε ότι η λέξη 
είναι το σηµείο ενός πράγµατος εν τη απουσία του· ότι το πράγµα δεν υπάρχει πια, 
αντικαταστάθηκε από τη λέξη, ότι η σχέση µας µε αυτό διαµεσολαβήθηκε από τη γενίκευση 
και την αφαίρεση. Κατά συνέπεια, όσο και αν φαίνεται παράξενο, άµεσο βίωµα και γλώσσα 
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είναι δύο πράγµατα αλληλοαποκλειόµενα.  
 
Ωστόσο, τη βιωµατική αυτή αµεσότητα, της σχέσης µε τα πράγµατα και µε τις σχέσεις 
αποκαθιστά ο ψυχαναλυτικός λόγος, στον βαθµό που η ψυχαναλυτική διαδικασία ωθεί τη 
γλώσσα να επιστρέψει στην αρχέγονη µήτρα, όπου οι αισθήσεις για τα πράγµατα ήταν 
ενεργές (βλ. Loewald 1978· Green 1984). Και είναι η επιρροή του πλαισίου που το κάνει αυτό. 
Όπως λέει ο Loewald (1978, 237), το πλαίσιο και η συναισθηµατική φόρτιση που προκύπτει 
από αυτό, κινητοποιούν τον αναλυόµενο να λειτουργήσει µε βάση τις πρωτογενείς 
διαδικασίες, [5] που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του ασυνειδήτου. Να διολισθήσει δηλαδή 
από τις δευτερογενείς διαδικασίες, [5] που χαρακτηρίζουν το προσυνειδητό και το συνειδητό, 
σε ένα τρόπο ψυχονοητικής λειτουργίας που είναι πιο πρώιµος οντογενετικά και, ως εκ 
τούτου, κάνει να ηχήσει µε µεγάλη ένταση αυτό που βιώνεται στη συνεδρία. Μέσα από αυτή 
τη διολίσθηση γίνεται η επιστροφή στην αµεσότητα των πραγµάτων. Και όχι µόνο των 
πραγµάτων αλλά και των λέξεων. Γιατί δεν µπορούµε να µη σκεφτούµε ότι η ίδια 
βιωµατικότητα µε την οποία διατρέχεται η πρωταρχική σχέση µε το πράγµα, εµποτίζει και τα 
πρωταρχικά ακούσµατα της λέξης· που σηµαίνει ότι το ποιος, πότε µας είπε αυτή τη λέξη θα 
αφήσει και το ίχνος του στον ψυχισµό µας· ίχνος που αργότερα θα σφραγιστεί υπό το βάρος 
της γενίκευσης και της αφαίρεσης της γλώσσας, αλλά και θα παραµείνει λανθάνον στα όρια 
του προσυνειδητού (Fain 1984). 
 
Κατά µία έννοια, η αφαίρεση και η γενίκευση, η αναλυτικότητα της γλώσσας και η δύναµή της 
να κατηγοριοποιεί την εξωτερική πραγµατικότητα, όπως λέει ο γλωσσολόγος Benveniste 
(1966), είναι το τίµηµα που πληρώνει ο άνθρωπος για να γίνει «κοινωνικός» άνθρωπος, 
δηλαδή άνθρωπος που επικοινωνεί µέσω της γλώσσας µε τους άλλους, χάνοντας ή, 
καλύτερα, θάβοντας αυτό το κοµµάτι της υποκειµενικής του επαφής µε τα πράγµατα. Από την 
άλλη όµως, η γλώσσα είναι αυτή που βάζει τάξη στο «χάος» της ολιστικής βίωσης, που 
χαρακτηρίζει την πρωταρχική –συγχωνευτική– σχέση του παιδιού µε τον κόσµο –µέσω της 
µητέρας–, µε το να ονοµατίσει τα πράγµατα· δηλαδή µε το να διακρίνει τα µέρη από το όλο και 
να κατηγοριοποιήσει. Με αυτή την έννοια, θα µπορούσαµε να σκεφτούµε την αφαίρεση και τη 
γενίκευση ως πλεονέκτηµα που εξηγεί µε έναν άλλο τρόπο τον χαρακτηρισµό της 
ψυχαναλυτικής πρακτικής ως «θεραπείας διά του λόγου» (talking cure). Αφού η θεραπεία σε 
ένα –µικρό ή µεγάλο– µέρος της συνίσταται στο να αναδυθεί το ψυχικό τραύµα µέσω του 
λόγου, δηλαδή στο να γίνει λόγος αυτό το τµήµα του ψυχισµού που παραµένει σιωπηλό 
ακριβώς λόγω της οδύνης που ενέχει, η λεκτικοποίηση του τραύµατος σηµαίνει και τη µείωση 
της οδύνης: µιλάω γι’ αυτό και πονάω λιγότερο· ή, όσο µιλάω γι’ αυτό, τόσο µεγαλύτερη 
απόσταση παίρνω µέσα από την αφηρηµένη και γενικευµένη γλώσσα µου· και έτσι 
επανασυγκροτώ τον εαυτό µου εµπεριέχοντας, δηλαδή κατηγοριοποιώντας, το τραύµα. 
 
Αν όµως η γλώσσα µε τις αναλυτικές της κατηγορίες οδηγεί στην αποµάκρυνση από το άµεσα 
ενεργό βίωµα, ταυτόχρονα όµως προσπαθεί να επιστρέψει σε αυτό: τόσο σε οριακές µορφές 
λόγου, π.χ. στον µαγικό [6] και προφητικό λόγο, [7] όσο και σε µορφές που αποτελούν το 
ζωντανό, «κεντρικό», κοµµάτι της: µεταφορά [8], πολυσηµία, [9] δεικτικότητα [10] (Χριστίδης 
2001α· 2001β). Η ψυχαναλυτική θεωρία µπόρεσε να εµπλουτίσει την ερµηνεία και κατανόηση 
όψεων της γλώσσας που είτε εξορίζονταν από το σώµα της γλώσσας ως περιθωριακές (π.χ. 
µεταφορά) είτε η τυπική ανάλυση δεν µπορούσε επαρκώς να ερµηνεύσει (π.χ. πολυσηµία). 
Αντίστοιχα, η γλωσσολογία στη συνάντησή της µε την ψυχανάλυση συνέβαλε σε καινούριες 
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θεωρητικοποιήσεις για το ασυνείδητο [11] (Lacan 1966· 1971· βλ. και Dor 1994) και έδωσε το 
έναυσµα για προβληµατισµούς σε σχέση µε τη γλώσσα στο αναλυτικό πλαίσιο (Green 1984). 
Γίνεται εµφανές ότι η συνάντηση των δύο πεδίων µπορεί να συνεισφέρει και προς τις δύο 
κατευθύνσεις. Και δεν θα µπορούσε να είναι και αλλιώς: ο άνθρωπος διεπιδρά µε την 
πραγµατικότητα ως ολότητα σωµατική, ψυχική και νοητική. Ο επιστηµονικός τεµαχισµός είναι 
θεµιτός, εφόσον δεν ξεχνάµε αυτή τη συστατική ιδιότητα του ανθρώπινου όντος. Και µέσα 
από αυτή την ολότητα µπορούµε να προσεγγίσουµε τις εκδηλώσεις του, όπως η γλώσσα. 
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Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση. 

———.2001β. Όψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. Υπό έκδοση. 
 
 
[1] Κείµενο 1: Freud, S. [1937]: Kατασκευές στην Ψυχανάλυση. . Μτφρ. Λ. Αναγνώστου. Εκ 
των υστέρων 1: 5-15, σελ. 5-6. 
©  
 
 
Πρόθεση της αναλυτικής εργασίας είναι, ως γνωστόν, να φέρει τον ασθενή στο σηµείο να άρει 
τις απωθήσεις –υπό την ευρύτατη έννοια– της πρώτης περιόδου ανάπτυξής του, για να τις 
αντικαταστήσει µε αντιδράσεις που θα ανταποκρίνονται σε µια κατάσταση ψυχικής 
ωριµότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να θυµηθεί ορισµένα βιώµατα και τα 
συναισθήµατα που αυτά του προκάλεσαν, πράγµατα που τώρα είναι ξεχασµένα. Γνωρίζουµε 
ότι τα σηµερινά του συµπτώµατα και οι αναστολές του είναι επακόλουθα τέτοιων 
απωθήσεων, δηλαδή υποκατάστατα εκείνων που έχει ξεχάσει. Tι υλικά θέτει στη διάθεσή µας, 
ώστε µε την εκµετάλλευσή τους να µπορέσουµε να τον οδηγήσουµε στην επανάκτηση των 
χαµένων αναµνήσεών του; Πολλά και διάφορα, αποσπάσµατα αυτών των αναµνήσεων στα 
όνειρά του, που καθεαυτά έχουν απαράµιλλη αξία, αλλά κατά κανόνα είναι σοβαρά 
παραµορφωµένα από όλους τους παράγοντες που συµµετέχουν στη διαµόρφωση του 
ονείρου· ιδέες που παράγει, καθώς αφήνεται «στους ελεύθερους συνειρµούς», µέσα στις 
οποίες µπορούµε να βρούµε νύξεις για απωθηµένα βιώµατα και παράγωγα των 
καταπιεσµένων συναισθηµατικών παρορµήσεων, καθώς και των αντιδράσεων σε αυτές· 
τέλος, νύξεις αναπαραγωγών των συναισθηµάτων που ανήκουν στο απωθηµένο υλικό, 
εκδηλωνόµενες σε, περισσότερο ή λιγότερο, σηµαντικές πράξεις του ασθενούς µέσα και έξω 
από τις αναλυτικές συνεδρίες. Έχουµε αποκτήσει την εµπειρία ότι η σχέση µεταβίβασης που 
δηµιουργείται προς τον αναλυτή, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την επάνοδο τέτοιων 
συναισθηµατικών σχέσεων. Aπό αυτή την πρώτη ύλη –όπως θα λέγαµε– πρέπει να 
παραγάγουµε αυτό που επιθυµούµε. 
 
Tο επιθυµούµενο είναι µια αξιόπιστη και, από κάθε ουσιαστική πλευρά, πλήρης εικόνα των 
ξεχασµένων χρόνων της ζωής του ασθενούς. Eδώ όµως, πρέπει να θυµηθούµε ότι η 
αναλυτική εργασία αποτελείται από δύο εντελώς διαφορετικά µέρη, ότι εκτελείται σε δύο 
χωριστές σκηνές και γίνεται από δύο ανθρώπους, καθένας από τους οποίους έχει άλλη 
αποστολή. Mπορεί κανείς να αναρωτηθεί στιγµιαία γιατί δεν έχει ήδη επισηµανθεί αυτό το 
βασικό γεγονός, αλλά αµέσως σκέφτεται ότι τίποτε δεν του αποσιωπήθηκε, ότι πρόκειται για 
κάτι γενικά γνωστό, για ένα τρόπον τινά αυτονόητο γεγονός, που µόνον εδώ και για έναν 
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ειδικό σκοπό υπογραµµίζεται και αξιολογείται ξεχωριστά. Ξέρουµε όλοι ότι ο αναλυόµενος 
πρέπει να οδηγηθεί ώστε να ξαναθυµηθεί κάτι που έζησε και απώθησε, και οι δυναµικές 
συνθήκες αυτής της διαδικασίας είναι τόσο ενδιαφέρουσες ώστε το άλλο µέρος της εργασίας, 
η δουλειά του αναλυτή, έρχεται σε δεύτερη γραµµή. O αναλυτής δεν έζησε ούτε απώθησε 
τίποτε από τα ζητούµενα, δεν µπορεί να είναι δουλειά του να θυµηθεί κάτι. Ποια είναι λοιπόν η 
αποστολή του; Πρέπει να µαντέψει το ξεχασµένο υλικό από τα σηµάδια που άφησε πίσω του 
ή, πιο σωστά, να το κατασκευάσει. Πώς, πότε και µε ποιες επεξηγήσεις θα ανακοινώσει τις 
κατασκευές του στον αναλυόµενο, αυτό είναι που θα συνδέσει µεταξύ τους τα δύο κοµµάτια 
της αναλυτικής εργασίας, το δικό του µερίδιο µε εκείνο του αναλυοµένου. [...] 
 
 
[2] Ο ελεύθερος συνειρµός αποτελεί θεµελιώδη κανόνα µε τον οποίο λειτουργεί η 
ψυχαναλυτική συνεδρία και συστατικό στοιχείο της ψυχαναλυτικής τεχνικής. Συνίσταται στην 
έκφραση όλων ανεξαιρέτως των σκέψεων που περνούν από το µυαλό του αναλυόµενου, είτε 
αυτές αφορµώνται από κάποιο συγκεκριµένο στοιχείο (π.χ. µια λέξη, µια εικόνα, κάποιο 
στοιχείο του ονείρου) είτε αναδύονται αυθόρµητα (βλ. Laplanche & Pontalis 1986, 179-181 το 
σχετικό λήµµα). Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να εξαλείψει την εκούσια επιλογή σκέψεων 
και, αίροντας τις αντιστάσεις, να γίνει δυνατή η πρόσβαση στο ασυνείδητο. 
 
 
[3] H γλωσσική παραδροµή ή γλωσσικό ολίσθηµα ή lapsus είναι αυτό που στην κοινή γλώσσα 
λέµε «σαρδάµ». Η µελέτη αυτών των «λαθών» από τον Φρόυντ έδειξε ότι αυτό που αναδύεται 
µε το µπέρδεµα της γλώσσας είναι η ασυνείδητη σκέψη, η ασυνείδητη επιθυµία, την οποία 
προσπαθούµε να καταστείλουµε για διάφορους λόγους (είτε γιατί δεν πρέπει να ακουστεί από 
τους άλλους είτε γιατί εµείς δεν θέλουµε να τη συνειδητοποιήσουµε), ενώ αυτή µας 
ξεγλιστράει όταν η προσοχή µας χαλαρώνει. 
 
 
[4] Σε αντίθεση µε το lapsus, το ευφυολόγηµα [mot d’esprit] είναι συνειδητό και, «όταν δεν 
είναι αυτοσκοπός, δηλαδή αθώο, δεν µπορεί παρά να τεθεί στην υπηρεσία δύο τάσεων ... είτε 
είναι εχθρικό –και χρησιµεύει ως επιθετικότητα, σάτιρα ή άµυνα– είτε είναι βωµολοχία...» 
(Freud [1905] 1953, Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, Παρίσι: Gallimard). Η 
απωθηµένη ευχαρίστηση που απελευθερώνεται παραπέµπει στην ευχαρίστηση του παιδιού 
που παίζει µε τις λέξεις παραµερίζοντας τις κατηγοριοποιήσεις της πραγµατικότητας. 
 
 
[5] Οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς διαδικασίες αποτελούν τους δύο τύπους ψυχο-
νοητικής λειτουργίας, όπως περιγράφηκαν από τον Φρόυντ. Οι πρωτογενείς διαδικασίες 
χαρακτηρίζουν το ασυνείδητο, ενώ οι δευτερογενείς το προσυνειδητό-συνειδητό. Βασικό 
χαρακτηριστικό των πρωτογενών διαδικασιών, ανάµεσα στα άλλα, είναι α) ότι χρησιµοποιούν 
τη συµπύκνωση, διά της οποίας οι εικόνες –µε την ψυχαναλυτική ορολογία οι παραστάσεις– 
τείνουν να συγχωνευθούν σε µία, και τη µετάθεση, µέσω της οποίας οι εικόνες-παραστάσεις 
αντικαθίστανται και συµβολίζονται από άλλες, και β) ότι είναι προσανατολισµένες προς την 
ευχαρίστηση. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι ιδιαίτερα εµφανή στα όνειρα, από τη µελέτη των 
οποίων ο Φρόυντ οδηγήθηκε και σε αυτή τη διάκριση. Οι δευτερογενείς διαδικασίες, τις 
οποίες εξετάζει παραδοσιακά η ψυχολογία, όπως η σκέψη κατά την εγρήγορση, η προσοχή, 
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η κρίση κλπ., συνιστούν τροποποίηση των πρωτογενών διαδικασιών και είναι 
προσανατολισµένες προς την πραγµατικότητα. Ο Φρόυντ πίστευε ότι οι πρωτογενείς 
διαδικασίες είναι φυλογενετικά και οντογενετικά πρωιµότερες από τις δευτερογενείς (βλ. 
Laplanche & Pontalis 1986, 121-123 και Rycroft 1995, 137 τα σχετικά λήµµατα). 
 
 
[6] Κείµενο 2: Χριστίδης, A.-Φ. 1997. Η µαγική χρήση της γλώσσας. Στο Γλώσσα και µαγεία. 
Κείµενα από την αρχαιότητα, επιµ. Α.-Φ. Χριστίδης & D. Jordan, 52-64. Αθήνα: Ιστός. 
© Ιστός 
 
 
[...] Pυθµός, συλλαβή, επιφώνηµα, αρχέγονο «όνοµα», διάχυτες σηµασίες, «άσηµες φωνές», 
αρχαϊσµός (γλωσσικός και πολιτιστικός): αυτή είναι η οριακή «παλινδρόµηση» του µαγικού 
λόγου. H συγκίνηση που βρίσκεται εγκλωβισµένη στα όρια της προτασιακής γλώσσας µε τις 
διακεκριµένες κατηγορίες και σηµασίες της διεκδικεί την ελευθερία της. O γλωσσικός ήχος –
σαν ρυθµός, συλλαβή, επιφώνηµα, µορφή χωρίς οριοθετηµένο λεξικό νόηµα– επιχειρεί να 
«ξαναγίνει» βιωµατικός «δείκτης». H σήµανση –διάχυτη, εξεγερµένη ενάντια στα δεσµά της 
αναλυτικής, κατηγοριακής γλώσσας– αγωνιά να προσεγγίσει την αρχέγονη ολικότητα της 
βιωµατικής δείξης. Kαι η προσέγγιση αυτή –όπως αποκαλύπτεται στην «πρωτο-γλώσσα» του 
µαγικού ιδιώµατος– είναι, κατά βάση, µεταφορικά συγκροτηµένη: το ακατανόητο σαν 
µεταφορά για το άρρητο, ο (γλωσσικός και πολιτιστικός) αρχαϊσµός, η γλώσσα των θεών και 
τα «αληθινά ονόµατα» σαν µεταφορές για την αρχέγονη, δεικτική σήµανση. Aυτό δεν είναι, 
βέβαια, ούτε παράξενο, ούτε παράδοξο. H επιστροφή στον χαµένο παράδεισο της αρχέγονης 
«πυκνότητας» της προ-γλωσσικής, βιωµατικής σήµανσης της εµπειρίας –στο «πρωτογενές 
σύστηµα σήµανσης», όπως θα έλεγε ο Pavlov– δεν µπορεί ποτέ να είναι άµεση και πλήρης, 
γιατί «φράζεται» από τον «τοίχο» του «δευτερογενούς συστήµατος σήµανσης» –της 
αναλυτικής, προτασιακής γλώσσας. 
 
H «δηµιουργική  µεταφορά της µαγείας», σηµειώνει ο Malinowski, «συνίσταται στην 
πεποίθηση ότι η επαναληπτική διατύπωση ορισµένων λέξεων µπορεί να παραγάγει την 
πραγµατικότητα που περιγράφουν οι λέξεις αυτές». Tο ακατανόητο µέρος του µαγικού 
κειµένου (και ο Malinowski δεν µιλάει εδώ γι' αυτή την όψη του µαγικού λόγου) µε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, όπως τα είδαµε στη συζήτηση που προηγήθηκε, είναι –το ίδιο– η 
γλωσσική µεταφορά µέσω της οποίας επιχειρείται η προσέγγιση στη δραστική, δεικτική 
σήµανση της εµπειρίας πάνω στην οποία στηρίζεται η «δηµιουργική µεταφορά της µαγείας». 
 
Aν ο ακατανόητος µαγικός λόγος είναι η οριακή εκδοχή της «νοσταλγίας» για την πρωτογενή, 
βιωµατική σήµανση, ο χώρος της ποίησης εκπροσωπεί µια «ηπιότερη» κίνηση προς την ίδια 
κατεύθυνση. Aλλά τι είναι ο ποιητικός λόγος –η «ποιητική λειτουργία»; Eίναι η γλωσσική 
χρήση που επιχειρεί να «υπονοµεύσει» τη συµβατική («αυθαίρετη») σχέση ήχου και 
νοήµατος. Mε τα λόγια του Pope, όπως τα παραθέτει ο Jakobson, στην ποίηση «ο ήχος 
πρέπει να µοιάζει σαν ηχώ του νοήµατος». Tο αγωνιώδες αυτό εγχείρηµα είναι. βέβαια, η 
κίνηση προς τη δεικτική σήµανση της εµπειρίας. O ήχος αγωνίζεται να ξαναγίνει κοµµάτι της 
εµπειρίας –δείκτης της και όχι συµβατική σήµανσή της. H ποίηση, λέει ο Valéry, «είναι η 
προσπάθεια να αποδοθούν µε έναρθρο λόγο εκείνα τα πράγµατα ή εκείνο το πράγµα που 
προσπαθούν να εκφράσουν θολά και σκοτεινά τα δάκρυα, οι κραυγές... οι αναστεναγµοί». H 



 8

«υπερποιητικότητα» του ακατανόητου µαγικού λόγου έγκειται στην εξώθηση της 
προσπάθειας αυτής µέχρι τα όρια της γλώσσας: έτσι προκύπτει η µαγική πρωτο-γλώσσα» 
[...] 
 
 
[7] Κείµενο 3: Χριστίδης, A.-Φ. 2001α. O προφητικός λόγος. Στο Ιστορία της ελληνικής 
γλώσσας: Από τις αρχές έως την Ύστερη Αρχαιότητα, επιµ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση. 
© Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. 
 
 
[…] Προφητικός λόγος, µαγικός λόγος, ποιητικός λόγος. Aυτά τα είδη λόγου –ή και «λόγου», 
σε κάποιες από τις όψεις τους– αποτελούν µια ευρεία ενότητα µε ιδιαίτερα ασαφή εσωτερικά 
όρια. Oι ίδιοι οι αρχαίοι, όπως είναι γνωστό, είχαν επίγνωση αυτής της ενότητας. H συγγένεια 
προφητείας και ποίησης λ.χ. συζητήθηκε µε λεπτοµέρεια από τον Πλάτωνα –και όχι µόνον. 
 
Σ’ όλες αυτές τις γλωσσικές χρήσεις δοκιµάζονται τα όρια της γλώσσας. H γλώσσα -–η 
δοµηµένη, αναλυτική, προτασιακή γλώσσα– µοιάζει να «παλινδροµεί» –σε διάφορους 
βαθµούς– προς την αρχέγονη, άγλωσση, συγκινησιακή αφετηρία της. H «παλινδρόµηση» 
αυτή εκφράζεται µε την υπονόµευση της οριοθετηµένης σηµασίας, µε την έµφαση στη 
γλωσσική µορφή και στον ρυθµό, µε την ανάδειξη του βιωµατικού, συγκινησιακού ιστού των 
νοηµάτων µέσω της µεταφοράς. O µαγικός λόγος (αλλά και ο παραληρηµατικός, εκστατικός 
λόγος) αντιπροσωπεύει την πιο οριακή µορφή αυτής της παλινδρόµησης. Στα µαγικά κείµενα 
συνυπάρχει, όπως είναι γνωστό, ο δοµηµένος, κατανοητός λόγος µε τον –συγκριτικά– 
αδόµητο, ακατανόητο λόγο. Σ’ αυτό το δεύτερο συστατικό, που εκφράζει την «παλινδρόµηση» 
που µας ενδιαφέρει, οι αρχαίοι αναφέρονταν µε τους όρους ασύνετος λαλιά, φωναί άσηµοι, 
αλάλητοι στεναγµοί, παµµιγής βοή. Pυθµικά, υπνωτικά, επαναλαµβανόµενες συλλαβές (π.χ. 
αλαλαλά), γλωσσικά µορφώµατα χωρίς σαφές σηµασιακό περιεχόµενο ή 
γραµµατοσυντακτική ένταξη (άσκι κατάσκι, χθώµ), κυριαρχία του ονόµατος. Aυτή είναι η 
οριακή παλινδρόµηση του µαγικού λόγου, η κυριαρχία της ρυθµικής συλλαβής και της 
διάχυτης, απροσδιόριστης σηµασίας. O προτασιακός λόγος αναζητεί –«νοσταλγεί»– τον 
πρωτογενή, συγκινησιακό, επιφωνηµατικό λόγο. Tο επιφώνηµα –µε το διάχυτο, «άσηµο» 
περιεχόµενό του– µοιάζει να είναι ο στενότερος συγγενής του µαγικού λόγου. Tα ίδια, βασικά, 
χαρακτηριστικά έχει και ο εκστατικός, παραληρηµατικός λόγος, όπως τον συναντάµε στην 
εκστατική θρησκευτική εµπειρία ή και σε ψυχοπαθολογικές διαταραχές. H παλινδρόµηση της 
ποίησης κινείται στην ίδια κατεύθυνση αλλά χωρίς κατά κανόνα να φτάνει στη ρήξη µε τον 
προτασιακό λόγο που χαρακτηρίζει το µαγικό (ή το εκστατικό) εκφώνηµα. 
 
Tί συµβαίνει στον προφητικό λόγο της «ενθουσιαστικής» µαντείας; Aυτό που µοιάζει βέβαιο 
είναι ότι εµφανίζεται –όπως και στην περίπτωση του µαγικού λόγου– µια διπλή διάρθρωση. O 
άµεσος, εκστατικός, ακατανόητος σε κάποιο ποσοστό λόγος –ή και «λόγος»– του µάντη ή της 
µάντισσας και η ιερατική επεξεργασία αυτού του λόγου ώστε να είναι κοινοποιήσιµος. H 
εκστατική βάση του προφητικού λόγου πιστοποιείται από ποικίλες µαρτυρίες.  
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[...] 
O προφητικός λόγος στη διπλή διάρθρωσή του –εκστατικό γλωσσικό υπόβαθρο/ δοµηµένη, 
προτασιακή υπερδοµή– αποτελεί, λοιπόν, µία από τις περιοχές γλωσσικής συµπεριφοράς 
όπου αποκαλύπτεται η ένταση που διαταράσσει τη φαινοµενική «γαλήνη» της προτασιακής 
γλώσσας. H ένταση αυτή είναι της ίδιας τάξης µ’ αυτήν που εκδηλώνεται στη διπλή 
διάρθρωση του µαγικού λόγου ή και στη διπλή διάρθρωση που εικονογραφείται από την 
αντίστιξη ποίησης και πρόζας. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις επιχειρείται η προσέγγιση στο 
θολό, σηµαδιακά απροσδιόριστο, διάχυτο συγκινησιακό υπόστρωµα της οροθετηµένης, 
προτασιακής γλώσσας. Aυτή είναι η –λιγότερο ή περισσότερο– οριακή «παλινδρόµηση» 
όλων αυτών των γλωσσικών συµπεριφορών.  
 
[...] 
Aς δούµε τώρα από πιο κοντά τα δεδοµένα προφητικού λόγου που διαθέτουµε από την 
ελληνική αρχαιότητα. H ηρακλείτεια ρήση που συζητήθηκε, θεωρείται –και σωστά– ότι 
αναφέρεται στον κρυπτικό, αινιγµατικό, πολύσηµο χαρακτήρα των χρησµών που µας 
παραδίδονται από την αρχαιότητα.  H άποψη την οποία θα υποστηρίξω είναι ότι αυτή η 
ιδιαιτερότητα δεν είναι παρά η αντανάκλαση (και θα δούµε τί σηµαίνει αυτό αµέσως 
παρακάτω) της βαθύτερης «δεικτικότητας» µε την έννοια που έδωσα στον όρο αυτό πιο 
πάνω –που χαρακτηρίζει τον «ενθουσιαστικό» προφητικό λόγο συνολικά αλλά και γενικότερα 
γλωσσικές συµπεριφορές που κυριαρχούνται από την κίνηση προς τη συγκινησιακή, δεικτική 
σήµανση της εµπειρίας. H πρωτογενής (ή πρωτογενέστερη) συγκινησιακή «δεικτικότητα» που 
εµφανίζεται στο εκστατικό εκφώνηµα του µάντη ή της µάντισσας µετασχηµατίζεται –στο 
επίπεδο του δοµηµένου προτασιακού χρησµού– στη δευτερογενή δεικτικότητα  της 
κρυπτικότητας της αµφισηµίας ή της πολυσηµίας, της οµωνυµίας. Tο πλεονέκτηµα µιας 
τέτοιας προσέγγισης είναι ότι αναγνωρίζει την ενότητα –στη βάση της δεικτικότητας– του 
προφητικού λόγου µε άλλες ανάλογες γλωσσικές συµπεριφορές –τον µαγικό λόγο, τον 
ποιητικό λόγο, την πρώιµη παιδική γλώσσα αλλά και µε όψεις της ίδιας της «καθηµερινής» 
γλώσσας– και εννοώ τα δεικτικά συστατικά της. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις κυριαρχεί ή 
αναδεικνύεται ο συγκινησιακός δεικτικός ιστός της γλωσσικής σήµανσης µε αποτέλεσµα τη 
σηµασιακή «διάχυση». H δεικτικότητα και η συνακόλουθη «διάχυση» είναι ο βαθύτερος 
ερµηνευτικός µίτος µε τον οποίο θα πρέπει να συνδεθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ενθουσιαστικού προφητικού λόγου.  
 
[...] 
Θα ήθελα να κλείσω την οµιλία αυτή ξαναγυρίζοντας στο ζήτηµα της σχέσης προφητικού και 
ποιητικού λόγου –ένα ζήτηµα που ήδη τέθηκε από την αρχαιότητα. […] 
 
H κλασική µελέτη –από πλευράς γλωσσολογίας – πάνω στο ζήτηµα του ποιητικού λόγου 
ανήκει, όπως είναι γνωστό, στον Jakobson (Linguistics and Poetics). Tί είναι ο ποιητικός 
λόγος –η ποιητική λειτουργία– για τον Jakobson; Eίναι η γλωσσική χρήση που επιχειρεί να 
«υπονοµεύσει» τη συµβατική σχέση ήχου και νοήµατος (την περίφηµη «αυθαιρεσία» του 
γλωσσικού σηµείου). Mε τα λόγια του Pope, όπως τα παραθέτει ο Jakobson, στην ποίηση 
«the sound must seem an echo of the sense» (ο ήχος πρέπει να µοιάζει σαν ηχώ του 
νοήµατος). Tο αγωνιώδες αυτό εγχείρηµα αντιπροσωπεύει την παλινδρόµηση για την οποία 
επανειληµµένα µιλήσαµε –την κίνηση προς την αρχέγονη, βιωµατική, δεικτική σήµανση της 
εµπειρίας. O ήχος αγωνίζεται να ξαναγίνει κοµάτι της εµπειρίας –δείκτης της, και όχι 
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συµβατική σήµανσή της. H ποίηση, λέει ο Bαλερί, «είναι η προσπάθεια να αποδοθούν µε 
έναρθρη γλώσσα εκείνα τα πράγµατα ή εκείνο το πράγµα που προσπαθούν να εκφράσουν 
θολά και σκοτεινά τα δάκρυα, οι κραυγές, τα χάδια, οι αναστεναγµοί». O ρυθµός, το µέτρο, ο 
φωνητικός συµβολισµός, οι παρηχήσεις και οι παρονοµασίες, η µεταφορά και η συνακόλουθη 
πολυσηµαντότητα και διάχυση, όλες αυτές οι όψεις του ποιητικού λόγου προσπαθούν να 
προσεγγίσουν αυτή τη χαµένη αρχέγονη, θολή σηµασιακά, συγκινησιακή αφετηρία του λόγου, 
όπου ο ήχος σηµαίνει άµεσα, βιωµατικά, «δείχνει».  
 
«Tα τεχνάσµατα της αµφισηµίας», λέει ο Empson, «βρίσκονται στις ρίζες της ποίησης».Για 
την ακρίβεια, στις ρίζες της ποίησης –αλλά και της γλώσσας γενικότερα– βρίσκεται ο θολός, 
προγλωσσικός σχεδόν, σηµασιακά διάχυτος, ήχος της συγκίνησης. H αµφισηµία και η 
πολυσηµαντότητα –όπως παράγονται από το παιχνίδι του φωνητικού συµβολισµού, της 
παρονοµασίας και της παρήχησης, της έλξης ανάµεσα σε λέξεις σηµασιακά διαφορετικές 
αλλά ηχητικά παρόµοιες ή και όµοιες µε συνέπεια τον κλονισµό των σηµασιακών 
οροθετήσεων–δεν είναι, όπως το έχουµε ήδη επισηµάνει, παρά η γλωσσική προσέγγιση σ’ 
αυτό τον πρωτεϊκό, οριακό ως προς τη γλώσσα, δεικτικό ήχο της συγκίνησης. 
 
Ποιητικός λόγος, προφητικός λόγος, µαγικός λόγος. Πρόκειται για εµπαθείς µορφές λόγου –
ασαφώς διακεκριµένες µεταξύ τους– που καθορίζονται από την αναζήτηση αυτού του 
χαµένου παράδεισου της άµεσης βιωµατικής σήµανσης της εµπειρίας µέσα από την 
υπονόµευση, σε διάφορους βαθµούς, της συµβατικής σχέσης του ήχου και νοήµατος και των 
οροθετήσεων που συνεπάγεται. 
 
 
[8] α. Κείµενο 4: Χριστίδης Α.-Φ. 2001α. Η φύση της γλώσσας. Στο Ιστορία της ελληνικής 
γλώσσας: Από τις αρχές έως την Ύστερη Αρχαιότητα, επιµ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. Υπό έκδοση. 
© Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη]. 
 
 
[...] Στην ανάλυση της γλωσσικής σήµανσης από τον Peirce αναγνωρίζεται (και αυτό δεν είναι 
τυπικό για τον δυτικό στοχασµό πάνω στη γλώσσα· [...]) η συστατική διαπλοκή –και ένταση– 
ανάµεσα στην εικονική/ δεικτική και στη συµβολική, δηλαδή γενικευτική/ αφαιρετική, διάσταση 
της γλώσσας· ανάµεσα στη «θέρµη» και στο «φως», για να θυµηθούµε αυτές τις παλιές 
µεταφορές για τη φύση της γλώσσας. Ωστόσο, το σύµβολο –η γενίκευση και η αφαίρεση– δεν 
είναι το «ψυχρό» αποτύπωµα της σχέσης του ανθρώπου µε τον κόσµο, αλλά η «θερµή» 
ανάκλαση της επίµοχθης, βιωµατικής, ιστορικής σχέσης µαζί του. Kαι αυτή η θέρµη 
διατηρείται στα «σκοτεινά», δεικτικά συστατικά του γλωσσικού σηµείου. Συστατικά που 
υπενθυµίζουν ότι το µυστικό της σήµανσης –της κάθε σήµανσης– είναι η κίνηση προς και η 
συγκίνηση. Όπως θα έλεγε ο Kierkegaard, «η επιθυµία υπάρχει µόνο όταν υπάρχει το 
αντικείµενο. Tο αντικείµενο [της νόησης] υπάρχει µόνο όταν υπάρχει η επιθυµία. Eπιθυµία και 
αντικείµενο είναι ένα ζευγάρι διδύµων. Kανένα δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο». Kαι 
στην κίνηση προς βρίσκεται ακριβώς η λειτουργία της δείξης. Στη δείξη –και χαρακτηριστικός 
αρχαϊκός εκπρόσωπός της είναι η φωνή– βρίσκεται η µήτρα της αφαιρετικής και γενικευτικής, 
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συµβολικής σήµανσης –της ανθρώπινης γλώσσας. Kαι ο οµφάλιος λώρος που τις συνδέει δεν 
αποκόπτεται ποτέ. Για τον Kικέρωνα (De Oratore) αυτή η απώτερη «µήτρα» –η άµορφη, 
δεικτική φωνή– αντηχεί ως cantus obscurior, ως «σκοτεινό τραγούδι», σε κάθε γλωσσική 
εκφορά. Για τον ιερό Aυγουστίνο (De Trinitate 9.10.15) ο λόγος είναι cum amore notitia, «µετά 
αγάπης σηµείωση». Aν θέλει κανείς να παρατηρήσει σχεδόν «διά γυµνού οφθαλµού» τη 
δράση και τη δραστικότητα αυτού του amoris –αντίλαλου του αρχαϊκού cantus obscurior, της 
φωνής– που διαπερνά την αφαιρετική και γενικευτική notitia, δεν έχει παρά να στραφεί σε µια 
περιοχή της γλώσσας, αγνοηµένη από τα κυρίαρχα «παραδείγµατα» της γλωσσολογικής 
σκέψης, αρχαιότερης και νεότερης. Kαι εννοώ τη µεταφορά. H µεταφορά είναι το κατεξοχήν 
τεκµήριο του amoris, της θέρµης –της δεικτικής θέρµης– που διαπερνά τις φαινοµενικά 
«ψυχρές» γενικεύσεις και αφαιρέσεις που συγκροτούν το σύµβολο –την ανθρώπινη γλώσσα. 
Πώς συνδέεται λ.χ. η µεταφορική έκφραση φωτεινό µυαλό µε την «κυριολεκτική» έκφραση 
φωτεινή επιγραφή; Aυτό που αναδεικνύεται στη µεταφορική έκφραση –και την παράγει– είναι 
ο amor, η δεικτική, αισθηµατική θέρµη µέσα στην οποία είναι εµβαπτισµένη η έννοια «φως» –
η γενικευτική και αφαιρετική ανάκλαση της βίωσης του φωτός. Kαι η δεικτική αυτή θέρµη είναι 
η «ανάµνηση» –µέσα στη συµβολική γλώσσα που µας «αποµακρύνει από την 
πραγµατικότητα»– της πρωτογενούς θέρµης µε την οποία συνδέεται η εµπειρία, η βίωση του 
φωτός: το ευχάριστο συναίσθηµα που γεννά η εµπειρία του φωτός σε αντίστιξη µε το 
δυσάρεστο συναίσθηµα –φόβος– που γεννά η βίωση του σκοταδιού. Eξού και οι µεταφορές 
όπως σκοτεινές, µαύρες σκέψεις. Mέσα στη «θέρµη» που διαποτίζει την έννοια του φωτός ή 
του σκότους διατηρείται η «µνήµη» της πρωτογενούς δεικτικής σχέσης µε τον κόσµο. Όπως 
σηµειώνουν οι νευροφυσιολόγοι A. και H. Damasio, «ο εγκέφαλος δεν απεικονίζει απλά όψεις 
της εξωτερικής πραγµατικότητας. Kαταγράφει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο εξερευνά τον 
κόσµο και αντιδρά σ’ αυτόν». Ή, όπως παρατηρεί ο Bickerton, «αυτό που παρουσιάζεται σε 
οποιοδήποτε ζωικό είδος από τις αισθήσεις δεν είναι “αυτό που υπάρχει εκεί έξω” αλλά αυτό 
που είναι χρήσιµο για το είδος να ξέρει γι’ αυτό που είναι εκεί έξω». Kαι η επιστηµονική αυτή 
άποψη δεν είναι διαφορετική από τη φιλοσοφική άποψη του Peirce, όπως την έχουµε ήδη 
παρουσιάσει. Για τον Peirce το σύµβολο –η γενίκευση και η αφαίρεση, η Thirdness– 
«γειώνεται» στην εικόνα και στον δείκτη, στη Firstness και στη Secondness. H ανάδειξη της 
δεικτικής θέρµης στη µεταφορά αποκαλύπτει τη λειτουργία της Firstness και της Secondness 
µέσα στη Thirdness –το αισθηµατικό «στηµόνι» του συµβολικού «υφαδιού», τη συστατική 
µείξη αίσθησης/ αισθήµατος και παράστασης/ έννοιας, τη notitiam cum amore. Kαι η διαφορά 
µεταξύ µεταφοράς και «κυριολεξίας» –ή, ακριβέστερα, µεταξύ «ζωντανής» και «νεκρής» 
µεταφοράς– βρίσκεται απλά στο ότι στην «κυριολεξία» η δεικτική θέρµη είναι αφανής, «εν 
υπνώσει». Aλλά δεν απουσιάζει. Aλλιώς δεν θα ήταν δυνατή η µεταφορική «αφύπνισή» της –
η ανάδειξή της. 
 
O Adorno σ’ ένα γράµµα του στον Benjamin σχολιάζοντας την έννοια της «αύρας», που 
απασχολούσε τον δεύτερο, σηµειώνει τα εξής: «H αύρα δεν είναι πάντοτε το ίχνος του 
ξεχασµένου ανθρώπινου στοιχείου ενός πράγµατος…;» Στη διατύπωση αυτή µοιάζει να 
αντηχεί η περίφηµη «παρατήρηση» του Proust: «τα πράγµατα κρατούν κάτι από τη µατιά που 
σταµάτησε επάνω τους». H ανάδειξη –στη ζωντανή µεταφορά– της δεικτικής θέρµης που 
διαποτίζει την έννοια µπορεί να θεωρηθεί ότι ισοδυναµεί µε την ανάδειξη αυτής ακριβώς της 
αύρας ή της «µατιάς» που είναι αποτεθειµένη πάνω στα πράγµατα. Kαι η ανάδειξη αυτή 
αποκαλύπτει ότι ο «φωτεινός» κόσµος της γενίκευσης και της αφαίρεσης –των συµβόλων– 
δεν διαρρηγνύει ποτέ τη σχέση του µε τον θολό, διάχυτο, σκοτεινό κόσµο της αίσθησης και 
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του αισθήµατος –της εικόνας και του δείκτη. H «αποστείρωση» του συµβόλου –µέσω της 
περιθωριοποίησης της µεταφοράς ως εργαλείου ειδικών χρήσεων, της ποίησης κατά κύριο 
λόγο– συρρικνώνει και στρεβλώνει το γλωσσικό φαινόµενο. H δεικτική «αύρα» που 
περιβάλλει την έννοια –«ορατή» στη µεταφορά– αποκαλύπτει δραµατικά τη σχέση θέρµης και 
φωτός στη γλωσσική σήµανση. Σ’ αυτή τη σχέση βρίσκεται η απάντηση στο ερώτηµα της 
απώτερης καταγωγής της, αλλά και του ρόλου της στη δόµηση της ανθρώπινης 
υποκειµενικότητας. 
 
Eίναι χαρακτηριστικό ότι ο Descartes, κατεξοχήν εκπρόσωπος της παράδοσης που 
υποβαθµίζει τον ρόλο της θέρµης στη νόηση και στο αποτύπωµά της –τη γλωσσική 
σήµανση–, αισθάνεται υποχρεωµένος παρ’ όλα αυτά να σηµειώσει ότι τα passions de l’âme 
(τα «πάθη» της ψυχής) «ισχυροποιούν και δίνουν διάρκεια στις σκέψεις» (fortifient et font 
durer en l’âme les pensées). Aξίζει να αντιπαρατεθεί αυτή η παρατήρηση του Descartes, που 
σχολιάζει το «πάθος» κρατώντας πάντα τη σκέψη «σε απόσταση» από αυτό, µε τις θέσεις 
του Hamann, οριακού ιδεολογικού αντιπάλου του ορθολογισµού, ιδίως όπως µορφοποιείται 
στην εποχή του ∆ιαφωτισµού: «Mόνο το πάθος δίνει στις αφαιρέσεις ... χέρια, πόδια, 
φτερά…». 
 
Θα πρέπει να µείνουµε για λίγο ακόµη στη µεταφορά και στη συµβολή της στη βαθύτερη και 
πλησιέστερη κατανόηση της φύσης της γλώσσας. Kατά την Arendt, η µεταφορά «δίνει πίσω» 
στη λέξη την αισθητηριακή υποδοµή της (its sensual substructure). Kατά τον Ricoeur, που 
βασίζεται στην αριστοτελική αντίληψη για τη µεταφορά, η µεταφορά «δείχνει», «µας κάνει να 
βλέπουµε». «Στηρίζεται στην οµοιότητα, αλλά στο επίπεδο των αισθηµάτων: εκφράζοντας µια 
κατάσταση µέσω µιας άλλης, η µεταφορά «µεταγγίζει» στην καρδιά αυτής της κατάστασης τα 
αισθήµατα που ανήκουν στην αρχική κατάσταση» (repose ... sur la ressemblance, mais au 
niveau de sentiments: en symbolisant une situation par le moyen d’une autre, la métaphore 
«infuse» au coeur de la situation symbolisée les sentiments attachés à la situation qui 
symbolise). Πρόκειται για µια διαδικασία «µεταβίβασης/ µετάγγισης αισθηµάτων» (transfert de 
sentiments). 
 
Aνάδειξη της αισθητηριακής υποδοµής της λέξης, «µεταβίβαση/ µετάγγιση αισθηµάτων». Στις 
διατυπώσεις αυτές µπορούν να προστεθούν µια σειρά από άλλες που επιχειρούν να 
ονοµάσουν –µε ανάλογο τρόπο– τη φύση της µεταφοράς: «ορατότητα του λόγου/ 
εικονικότητα του λόγου», «επιστροφή από τον λόγο στην όραση», «ονειρικότητα της 
γλώσσας», «απτότητα» (palpability) των γλωσσικών σηµείων. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις 
µπορούν να µεταφραστούν µε όρους της ανάλυσης που έχουµε ήδη προτείνει: η µεταφορά 
αναδεικνύει την εικονική και δεικτική διάσταση της αφαιρετικής/ γενικευτικής –συµβολικής– 
σήµανσης, τον δείκτη (και την εικόνα) που διαποτίζουν το σύµβολο. Στη βάση αυτή γίνεται η 
«µεταβίβαση/ µετάγγιση αισθηµάτων». 
 
Στα «έγκατα» της συµβολικής γλώσσας αντηχεί ως amor το πρωτογενές cantus obscurior –η 
αρχέγονη φωνή– ως πρόθεση για σήµανση η οποία βρίσκει την εκρηκτική της ολοκλήρωση 
στον ανθρώπινο λόγο, που δεν αρκείται στη δείξη και στη ζωική έλξη προς τα πράγµατα ή 
στην άπωση από αυτά, αλλά την υπερβαίνει µέσα από τη µορφοποίηση της αρχέγονης αυτής 
πρόθεσης για σήµανση σε γενικευτικές/ αφαιρετικές παραστάσεις ή έννοιες. H υπέρβαση 
αυτή, ωστόσο, δεν «αποστραγγίζει» τις παραστάσεις από τους δεικτικούς «χυµούς» τους. H 
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παράσταση δεν παύει να είναι ένα µίγµα φωνής και λόγου. Aυτή ακριβώς η µείξη –και η 
ένταση– αναδεικνύεται στη µεταφορά. Oι µεταφορικές «περιπέτειες» της γλωσσικής 
σήµανσης –αυτή η «µεταβίβαση αισθηµάτων» που δηµιουργεί νέες παραστάσεις– είναι 
συνάρτηση αυτής της καταστατικής µείξης, µιας µείξης που διατηρεί, όπως θα έλεγε ο Anjieu, 
τη σύνδεση του σηµείου µε τη σωµατική βάση της εµπειρίας. Γι’ αυτό και η µεταφορά δεν 
ισοδυναµεί µε µια «ψυχρή» σύγκριση (παροµοίωση) που κρατά τις αποστάσεις ανάµεσα στις 
παραστάσεις/ έννοιες («είναι σαν»), αλλά συνίσταται στη «θερµή» ταύτισή τους («είναι»). 
Kατά τον Ricoeur αυτή είναι, κατ’ ουσίαν, η αριστοτελική αντίληψη για τη µεταφορά και όχι η 
µεταγενέστερη (από τον Kοϊντιλιανό και µετά) παρερµηνεία της –η θεώρηση, δηλαδή, της 
µεταφοράς ως «συντοµογραφικής» παροµοίωσης. Συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο, 
επισηµαίνει ο Ricoeur: «η παροµοίωση είναι µια ανεπτυγµένη µεταφορά» (la comparaison est 
une métaphore développée). 
 
Aλλά τί σηµαίνει ταύτιση, ως καθοριστικό χαρακτηριστικό της µεταφοράς; Σηµαίνει 
«υπονόµευση» ή και «ανατροπή» των οριοθετήσεων –της κανονικότητας– στην οποία 
βασίζεται η αφαιρετική/ γενικευτική –συµβολική– γλώσσα. Σηµαίνει, εν τέλει, µια 
πρωτογενέστερη µορφή γενίκευσης, µέσω της οποίας οργανώνεται η εµπειρία. Όταν λέω ότι 
ο Γιάννης είναι γουρούνι αυτό το είναι µοιάζει να παραβιάζει (αντίθετα µε το είναι σαν της 
παροµοίωσης), να «περιφρονεί» –κατά τη διατύπωση του Ricoeur– εννοιακές οριοθετήσεις. 
Aυτό ακριβώς οδήγησε φιλοσόφους όπως ο Locke και ο Hobbes στην «προγραφή» της 
µεταφοράς. Kατά τον Hobbes, η µεταφορά παραβιάζει τις «καθορισµένες» σηµασίες των 
λέξεων (senses ... they are ordained for). Kατά τον Locke η µεταφορά –και άλλα ρητορικά 
σχήµατα– πρέπει να στιγµατίζονται γιατί «υποβάλλουν ψευδείς ιδέες, κινούν τα πάθη, κι έτσι 
παραπλανούν την ορθή κρίση και αποτελούν εργαλεία εξαπάτησης» (insinuate wrong ideas, 
move the passions and thereby mislead the judgement, and so indeed are perfect cheats). 
Στις απόψεις αυτές εκφράζεται η θέση µιας µακραίωνης παράδοσης  που αρνείται τα 
«θερµά», δεικτικά συστατικά της συµβολικής σήµανσης. Aρνείται αυτήν ακριβώς τη 
δηµιουργική «ανατροπή» της συµβολικής «κανονικότητας» που εκπροσωπείται από τη 
µεταφορική ταύτιση, η οποία, µε τα λόγια του Ricoeur, δεν «συνίσταται στη διαπίστωση της 
τάξης µιας δοµής, αλλά στη “λήθη” της, στην εξαφάνισή της» (elle ne consiste pas à 
apercevoir l’ordre d’une structure mais à oublier, à éliminer ... plusieurs attributs que le terme 
métaphorisé évoque en nous dans son emploi normal). «Tο να αποκαλούµε µια σειρά ουρά, 
ισοδυναµεί µε την αγνόηση όλων των άλλων εννοιακών χαρακτηριστικών πλην του µήκους» 
(ό.π., 137) (appeler une file “une queue”, c’est negliger tous les traits conceptuels sauf la 
forme longue). H µεταφορά είναι η «σύλληψη της ταυτότητας µέσα στη διαφορά και παρά τις 
διαφορές, αλλά µε έναν τρόπο προ-εννοιακό» (ό.π., 253) (la saisie de l’identique dans les 
différences ... mais sur un mode pre-conceptuel). Aλλά τί σηµαίνει «προ-εννοιακός τρόπος»; 
Σηµαίνει, απλά, την αρχαϊκή, εικονική, δεικτική, αφετηρία της µεταφορικής ταύτισης που 
συνυπάρχει –σε αέναη ένταση– µε τον αφαιρετικό/ γενικευτικό διαχωρισµό της συµβολικής 
γλώσσας. Mε την ορολογία του Vygotsky (1962) η µεταφορά µπορεί να θεωρηθεί ως η 
δραστική επιβίωση της «συµπλεγµατικής» [complexive] νόησης –της νόησης που 
εξακολουθεί να καθορίζεται από την αισθητηριακή πρόσληψη της εµπειρίας– µέσα στον χώρο 
της εννοιακής [conceptual] νόησης –της νόησης που βασίζεται στο σύµβολο, στη γενίκευση 
και την αφαίρεση. H µεταφορά είναι η «πυκνή» διάσταση της «αναλυτικής» συµβολικής 
σήµανσης [...]. Στην αναλυτική σήµανση της εµπειρίας –όπως εκπροσωπείται από τη 
γενικευτική/ αφαιρετική έννοια– «αντιπαρατίθεται» η πυκνή σήµανση της µεταφοράς. Kαι αυτή 
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η «αντιπαράθεση» ολοκληρώνει τη γλωσσική σήµανση. Kατά τον Piaget η µεταφορά είναι το 
τεκµήριο της δεικτικής νόησης –ενός είδους νόησης που είναι, όπως λέει, «προ-λογικό και όχι 
αντι-λογικό» (pre-logical and not ... anti-logical). Aυτό το είδος νόησης γενικεύει –«δίνει ένα 
κοινό νόηµα σε έναν αριθµό διακεκριµένων αντικειµένων» (gives a common meaning to a 
number of distinct objects)– στη βάση «συγκινησιακών σχηµάτων» [affective schemas] –στη 
βάση «µετάγγισης αισθηµάτων», όπως θα έλεγε ο Ricoeur (βλ. πιο πάνω). H γενίκευση στη 
βάση συγκινησιακών σχηµάτων –η συγκινησιακή, δεικτική σήµανση– «δεν επιτυγχάνει τον 
ίδιο βαθµό γενίκευσης και αφαίρεσης όπως τα λογικά σχήµατα...» (do not achieve the same 
degree of generalisation and abstraction as logical schemas) –η συµβολική σήµανση. Aλλά σ’ 
αυτήν ακριβώς την «ανεπάρκεια» βρίσκεται η ουσία της µεταφοράς ως συγκινησιακής/ 
δεικτικής «γείωσης» –και ολοκλήρωσης– του συµβόλου. 
 
Kατά την ψυχαναλυτική οπτική, όπως εκπροσωπείται από τον Lacan, η µεταφορική ταύτιση 
είναι «ο τόπος όπου πρέπει να τοποθετήσουµε την αρχέγονη διάσταση της ανθρώπινης 
γλώσσας» (le lieu où nous devons situer la dimension primordiale dans le langage humain). 
Θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε αργότερα τον ρόλο, κατά την ψυχαναλυτική 
προσέγγιση, αυτής της «αρχέγονης διάστασης της ανθρώπινης γλώσσας» στη δόµηση του 
ανθρώπινου ψυχισµού. Για την ώρα αυτό που έχει σηµασία να επισηµανθεί είναι ότι το 
«αρχέγονο» της µεταφοράς οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδικασία αυτή κινητοποιείται από 
«αρχέγονα» συστατικά της συµβολικής σήµανσης –τη δείξη, κατά κύριο λόγο. Kαι αυτή η 
διάσταση είναι που «αποτρέπει» –αν µπορεί κανείς να θέσει το ζήτηµα µε τέτοιους όρους– 
την «αποτυχία της έννοιας» (l’échec du concept)–την «αποτυχία» της γενικευτικής/ 
αφαιρετικής σήµανσης. 
 
 
β. Κείµενο 5: Χριστίδης, Α.-Φ. 1999. Όψεις της µεταφοράς. Στο Γλώσσα και νόηση, επιµ. ∆. 
Κατή, Μ. Κονδύλη & Β. Νικηφορίδου, 197-206. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 
© Αλεξάνδρεια 
 
 
[...] Το φαινόµενο της µεταφοράς αποτελεί δοκιµασία για µια συγκεκριµένη –και επίσης 
αρχαία– αντίληψη για τη λογικότητα. Και αποτελεί δοκιµασία γιατί η µεταφορά απειλεί µια 
βασική δοµή του λόγου και της λογικότητας: την πρόταση, σαν ένα αρθρωµένο σύνολο 
διακεκριµένων κατηγοριών, και τη λογική της λειτουργία: την κατηγόρηση. Στη µεταφορά οι 
κατηγοριακές αρθρώσεις µοιάζουν να καταργούνται µέσα από τη συµπύκνωση σηµασιών και 
η προτασιακή αποφαντική λογικότητα µοιάζει να υπονοµεύεται από το παράδοξο ή και 
«παράλογο» «είναι» της µεταφοράς: Ο Γιάννης είναι γουρούνι. 
 
Ο κλασικός χειρισµός για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργεί η µεταφορά για την 
προτασιακή λογικότητα, ήταν να αναχθεί η µεταφορά στην παροµοίωση –να αναχθεί το 
παράδοξο και το «παράλογο» «είναι» της µεταφοράς στο «είναι σαν» της παροµοίωσης, που 
σέβεται τις κατηγοριακές και σηµασιακές οροθετήσεις και δεν παραβιάζει τους κανόνες της 
λογικότητας. Η κλασική αυτή λύση έχει βέβαια περισσότερες από µία παραλλαγές. Αρκεί να 
αναφέρω απόψεις όπως του Davidson, όπου δεν εµφανίζεται η αναγωγή της µεταφοράς στην 
παροµοίωση –που άλλωστε παρουσιάζει ποικίλες δυσκολίες– αλλά µετατίθεται το πρόβληµα 
της µεταφοράς από τη γλωσσική δοµή στη γλωσσική χρήση: κατά τον Davidson, η µεταφορά 
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δεν αφορά το «συµβατικό» προτασιακό νόηµα –αυτό δεν είναι ποτέ µεταφορικό– αλλά την 
παραγωγή και την κατανόηση της πρότασης. Ο Davidson υποστηρίζει ότι αυτό που θα 
πρέπει να εντοπιστεί είναι οι στρατηγικές µε τις οποίες ο οµιλητής εννοεί και ο ακροατής 
κατανοεί κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που σηµαίνει η πρόταση. 
 
Αν η αναγωγή της µεταφοράς στην παροµοίωση εξαφανίζει τη µεταφορά, σώζοντας έτσι την 
προτασιακή λογικότητα, η θεωρία του Davidson εξορίζει τη µεταφορά στον χώρο της 
γλωσσικής χρήσης διατηρώντας τη γλωσσική δοµή –την πρόταση– αµόλυντη από τη 
µεταφορά. Το αποτέλεσµα είναι το ίδιο παρά τη διαφορετική πορεία: διασώζονται οι 
«καθορισµένες» σηµασίες των λέξεων – «senses … they are ordained for», κατά τη 
διατύπωση του Hobbes, που απειλούνται από την ανατρεπτική λειτουργία της µεταφοράς. 
 
Η καλύτερη ίσως συνόψιση της αρχαίας αντιπαράθεσης του προτασιακού λόγου και της 
προτασιακής λογικότητας µε τη µεταφορά βρίσκεται στη διατύπωση του Locke: η µεταφορά 
και άλλα σχετικά ρητορικά σχήµατα πρέπει να στιγµατίζονται, γιατί «υποβάλλουν ψευδείς 
ιδέες, κινούν τα πάθη, κι έτσι παραπλανούν την ορθή κρίση κι αποτελούν εργαλεία 
εξαπάτησης» (…insinuate wrong ideas, move the passions, and thereby mislead the 
judgment, and so indeed are perfect cheats). 
 
Στον φορτισµένο αυτό χαρακτηρισµό µε τον οποίο ο Locke επιχειρεί να «εξορκίσει» τη 
µεταφορά, κρύβεται, βέβαια, η ουσία της. Θα ξαναγυρίσουµε σύντοµα στη σχέση «πάθους» 
και µεταφοράς αλλά για την ώρα θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι, αν µια ολόκληρη παράδοση 
επιχειρεί να «εξορκίσει» τη µεταφορά, µια άλλη εξίσου αρχαία παράδοση, –αντι-
ιντελεκτουαλιστική, ιρασιοναλιστική, «µυστική» κάποτε– την εγκαθιστά στο κέντρο του λόγου 
και της λογικότητας. Αυτή την παράδοση, όπως είναι γνωστό, απηχεί στα νεότερα χρόνια η 
φωνή του Nietzsche. Για τον Nietzsche δεν υπάρχει µη ρητορική, «φυσική» γλώσσα. Οι 
ρητορικοί τρόποι δεν είναι κάτι που µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί από τη γλώσσα κατά 
βούληση και αποτελούν τη γνησιότερη όψη της φύσης της. ∆εν υπάρχει, κατά τον Nietzsche, 
πραγµατική έκφραση και πραγµατική γνώση πέρα από τη µεταφορά. 
 
«Θέρµη» και «φως» (Licht und Wärme, Humboldt [1836] 1988), «πάθος» και «λόγος». Αυτά 
τα δύο αξεδιάλυτα συστατικά της ανθρώπινης νόησης και του ανθρώπινου ψυχισµού 
πολώνονται στην αρχαία αυτή αντιπαράθεση και διεκδικούν –το καθένα για τον εαυτό του– 
την πρώτη θέση. Και η µεταφορά είναι ένα από τα στρατηγικά µέτωπα στα οποία 
διαδραµατίζεται αυτή η σύγκρουση. 
 
 
[9] Κείµενο 6: Χριστίδης Α.-Φ. 2001β. Πολυσηµία. Στο Όψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. 
Υπό έκδοση. 
© Νήσος 
 
 
[...] οι ποικίλες σηµασίες που συγκροτούν τις λέξεις αποτελούν υπαινιγµούς, ψηφίδες, 
σπαράγµατα, που πρέπει να συναρθρωθούν για να διαφανεί η βαθύτερη ενότητα της οποίας 
αποτελούν µέρος, το «σύννεφο», για να θυµηθούµε τη µεταφορά του Vygotsky, από το οποίο 
κατάγονται οι µοναχικές, ξέχωρες «σταγόνες». Kαι η συνάρθρωση αυτή είναι ταυτόχρονα και 
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εξάρθρωση. H ιστορική συνάρθρωση των σηµασιών ‘θέλω’ και ‘στερούµαι’ π.χ., όπως την 
παρακολουθήσαµε στην περίπτωση του αγγλικού ρήµατος want, υπαινίσσεται µια 
αδιαφοροποίητη συγκινησιακή ενότητα όπου η διάκριση ‘επιθυµώ’ – ‘στερούµαι’ δεν 
υφίσταται. H συνάρθρωση των δύο αυτών σηµασιών, µε άλλα λόγια, υπαινίσσεται και την 
εξάρθρωση τους, την κατάργηση των ορίων µεταξύ τους, την αλληλοδιείσδυση τους, την 
καταγωγή τους από το ενιαίο, αδιάσπαστο «σύννεφο». Aν, όπως υποστηρίζει ο Humboldt, µε 
µια διατύπωση που θυµίζει την ανάλογη άποψη του Vygotsky, «οι λέξεις τεµαχίζουν την 
αδιαφοροποίητη σύνθεση που αντλεί ο νους από την εµπειρία», το παιχνίδι της πολυσηµίας 
αποκαλύπτει ότι ο τεµαχισµός αυτός δεν είναι ποτέ πλήρης: οι διακεκριµένες σηµασίες που 
συγκροτούν µια πολύσηµη λέξη φανερώνουν στη συνάρθρωση τους την κίνηση για την 
εξάρθρωση –την άρση της στεγανής οριοθέτησης. Kι εδώ ακριβώς βρίσκεται το πιο 
ενδιαφέρον ζήτηµα. H προσέγγιση της πολυσηµίας από την οπτική που προτείναµε 
αποκαλύπτει τον «βρασµό» που αναταράζει τη φαινοµενική γαλήνη της «κατηγορικής» 
γλώσσας, της γλώσσας που µοιάζει να αποτελείται από σαφώς οριοθετηµένα «τεµάχια». 
Aποκαλύπτει τις διαλεκτικές κινήσεις που υπονοµεύουν –«ρηγµατώνουν»– τις οριοθετήσεις 
της κατηγορικής γλώσσας, για τη διάλυση της οποίας µε τόσο πάθος µίλησε ο Nίτσε. «Tο 
είναι γεννιέται», υποστηρίζει ο Heidegger, «όταν συντρίβεται η λέξη», «όταν η ένηχη λέξη 
επιστρέφει στη σιωπή, απ’ όπου και παραχωρήθηκε». Θα µπορούσα να σταµατήσω εδώ, µε 
την ελπίδα ότι η συζήτηση που προηγήθηκε φωτίζει αυτή την κρυπτική διατύπωση του 
Heidegger. Aλλά ας µου επιτραπεί ένα τελευταίο επεξηγηµατικό σχόλιο. H ίδια η λέξη, η 
πολύσηµη λέξη, όπως την παρακολουθήσαµε στη συζήτηση που προηγήθηκε, υπαινίσσεται 
την αρχέγονη, αδιάσπαστη, και γι αυτό άρρητη µήτρα της. H συνάρθρωση των ποικίλων 
σηµασιών της υπαινίσσεται το είναι –τη βαθύτερη ενότητα– που τη ζωοδοτεί και που συνάµα 
τη συντρίβει αίροντας τις αρθρώσεις που την οριοθετούν. H κίνηση προς τα «πίσω» –προς το 
σύννεφο– υπαινίσσεται τη συντριβή της σταγόνας. Kαι για να αντηχήσει στ’ αυτιά µας αυτός ο 
υπαινιγµός χρειάζεται να οξύνουµε τις αισθήσεις µας για να αισθανθούµε τις αφανείς κινήσεις 
που βυσσοδοµούν «πίσω» από την πλάτη της κατηγορικής γλώσσας –τις κινήσεις που 
αναταράσσουν τις διασπασµένες, µοναχικές σταγόνες, που τις εξωθούν να υπερβούν τη 
διάσπαση, την οριοθέτησή τους. Mια τέτοια προσέγγιση που την υπαγορεύουν τα ίδια τα 
φαινόµενα, απλά «συναρµολογεί και επαναδραστηριοποιεί», για λογαριασµό του 
παρατηρητή, «κάποια αφανή περιεχόµενα. Aποκαλύπτει απαγορευµένα νοήµατα κι έτσι 
παρουσιάζεται σαν µια επιστροφή ή µάλλον σα µια συνειδητή απελευθέρωση αυτού που ήταν 
απωθηµένο». Aυτά τα τελευταία λόγια αποτελούν τον ορισµό που δίνει ο Marcuse για τη 
διαλεκτική ανάλυση. Kαι η διαλεκτική, µας θυµίζει ο Nίτσε, «η µάνα της λογικής. γεννήθηκε 
από τη ρητορική, που µε τη σειρά της είναι παιδί του µύθου και της ποίησης», των δύο 
κατεξοχήν χώρων που αποτολµούν το ταξίδι «από ένα κόσµο γεµάτο νοήµατα στην τελική 
εξάρθρωση των νοηµάτων” (Mπατάιγ), το ταξίδι από τη µοναχική σταγόνα πίσω στο σύννεφο 
που τη γέννησε [...].  
 
 
[10] Κείµενο 7: Xριστίδης, A.-Φ. 2001. ∆εικτικότητα. Στο Όψεις της γλώσσας. Αθήνα: Νήσος. 
Υπό έκδοση. 
© Νήσος 
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Στην οµιλία αυτή θα επιχειρήσω να σας µιλήσω γι αυτό που ο φιλόσοφος D. Pears 
επιτυχηµένα ονόµασε «πρωτεϊκή ανάγκη υπέρβασης της γλώσσας» –για το ζήτηµα των 
ορίων της γλώσσας.  
 
Aλλά τι είναι η γλώσσα; Tο ερώτηµα αυτό ίσως να ηχεί µεγαλόστοµα και πλεοναστικά µέσα 
στα πλαίσια ενός συνεδρίου γλωσσολογίας. Ωστόσο, δεν παύει να είναι το ερώτηµα που 
αποτελεί το λόγο ύπαρξης της γλωσσολογίας, άσχετα αν ο ερευνητικός κατακερµατισµός του 
σώµατος της γλώσσας, συναρτηµένος µε ποικίλους προϊδεασµούς, υποβαθµίζει συχνότατα, 
στην καθηµερινή µας γλωσσολογική πρακτική, τόσο το ερώτηµα αυτό όσο και τις προοπτικές 
απάντησής του.  
 
Tο ζήτηµα που θα µας απασχολήσει –τα όρια της γλώσσας, η πρωτεϊκή ανάγκη υπέρβασής 
της και η έννοια της δεικτικότητας γύρω από την οποία θα µορφοποιηθεί η προσέγγιση στο 
ζήτηµα αυτό– απαιτεί µια απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι η γλώσσα». Θα επιλέξω να σας 
δώσω την απάντηση –ή τις απαντήσεις– δύο κορυφαίων φιλοσοφικών φυσιογνωµιών –του 
Hegel και του Charles Sanders Peirce. 
 
H απάντηση του Hegel συµπυκνώνεται σε δύο εξαίσιες µεταφορές. H πρώτη µεταφορά 
περιγράφει τη γλώσσα –τον κόσµο των νοηµάτων– σαν «φόνο του πράγµατος». H 
αισθητηριακή πρόσληψη, βίωση της εµπειρίας –του «πράγµατος»–(που κυριαρχεί στο 
άγλωσσο ζώο αλλά και στο άγλωσσο βρέφος), άµεση, προσδεδεµένη στο παρόν ερέθισµα, 
αδιαµεσολάβητη, µετασχηµατίζεται στον ανθρώπινο λόγο στην έµµεση, διαµεσολαβηµένη από 
τις διαδικασίες της γενίκευσης και της αφαίρεσης, νοητική πρόσληψη –και οργάνωση –της 
εµπειρίας. H γλωσσική σήµανση αποδεσµεύει το υποκείµενο από τα δεσµά της άµεσης, 
καθηλωµένης στο παρόν ερέθισµα, άγλωσσης, αισθητηριακής σήµανσης. Tο αισθητό, 
συγκεκριµένο πράγµα «πεθαίνει» κάτω από τα πλήγµατα της γενίκευσης και της αφαίρεσης –
του νοήµατος –και παραχωρεί τη θέση του στη γενικευµένη/ αφηρηµένη ανάκλασή του –την 
έννοια. H έννοια «σκύλος», για να χρησιµοποιήσω το εγελιανό παράδειγµα, αποσπάται –
γενικευτικά και αφαιρετικά –από τον αισθητό, πραγµατικό σκύλο και, κατ’ αυτό τον τρόπο, το 
αισθητό πράγµα «πεθαίνει» –η έννοια, το νόηµα είναι η γενικευτική και αφαιρετική 
«ανάµνησή» του. Aυτό που υπάρχει στην αρχή, λέει ο Hegel, δεν είναι το καθολικό, η 
γενίκευση και η αφαίρεση, αλλά το συγκεκριµένο –όχι «το τραπέζι» γενικά αλλά «αυτό το 
τραπέζι». O άνθρωπος µπορεί να αναιρέσει αυτό το συγκεκριµένο χαρακτήρα της 
υπάρχουσας οντότητας µεταθέτοντάς την από το «εδώ και τώρα» του φυσικού, αισθητού 
κόσµου στον αιώνιο, γενικευτικό και αφαιρετικό κόσµο του λόγου, από τον «καταρράκτη» του 
µεταβλητού, κινούµενου συγκεκριµένου στο µόνιµο ουράνιο τόξο που βρίσκεται από πάνω 
του –τον κόσµο των νοηµάτων. Aυτή είναι η δεύτερη εξαίσια µεταφορά που προανήγγειλα 
λίγο παραπάνω. 
 
O «φόνος του πράγµατος», η µετάβαση, ή καλύτερα το άλµα, από τη συγκεκριµένη, άµεση 
βίωση της εµπειρίας στην έµµεση, αφαιρετική και γενικευτική βίωση της αφήνει, βέβαια, τα 
σηµάδια του. Kαι η «πρωτεϊκή ανάγκη υπέρβασης της γλώσσας» δεν µπορεί παρά να είναι η 
«νοσταλγία» της χαµένης, αδιαµεσολάβητης, αισθητηριακής/ βιωµατικής αµεσότητας. Kαι αν, 
όπως επισηµαίνει ο Hegel, αυτό που υπάρχει στην αρχή είναι το συγκεκριµένο και όχι το 
καθολικό –αυτό το τραπέζι και όχι το τραπέζι γενικά –, η δείξη δεν µπορεί παρά να είναι η 
κατεξοχήν προσέγγιση στην άµεση, αδιαµεσολάβητη σήµανση –το πρωτεϊκό γλωσσικό όριο 
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προς το οποίο οδηγεί η πρωτεϊκή ανάγκη υπέρβασης της γενικευτικής και αφαιρετικής 
γλώσσας. H συζήτηση του ζητήµατος αυτού θα πρέπει να περιµένει τη συνεισφορά του 
Peirce. Για την ώρα θα περιοριστώ σε κάποιες πρόσθετες επισηµάνσεις πάνω στο θέµα αυτό.  
 
Eίναι προφανές ότι η δείξη αντιπροσωπεύει τον αρχαιότερο τρόπο σήµανσης –τον 
αρχαιότερο τρόπο επαφής µε τον κόσµο. Όλα τα ζωικά σήµατα έχουν δεικτικό χαρακτήρα, 
στο βαθµό που είναι προσδεδεµένα σε άµεσα, παρόντα ερεθίσµατα. Oι προγλωσσικές 
εκδηλώσεις του νηπίου έχουν κι αυτές δεικτικό χαρακτήρα –χειρονοµίες, κλάµα, αργότερα 
γέλιο κλπ.–και είναι χαρακτηριστικό ότι ο δεικτικός αυτός τρόπος επιζεί και µετά την 
εµβάπτιση του µικρού παιδιού στον κόσµο της γλώσσας. Oι πρώιµες «λέξεις» της παιδικής 
γλώσσας έχουν δεικτικό χαρακτήρα –είναι δείκτες. Aυτό είναι κοινός τόπος στη µελέτη της 
παιδικής γλώσσας. H αρχέγονη δεικτική σήµανση επιζεί βέβαια και στον ενήλικα. Oι 
άγλωσσες συγκινησιακές εκδηλώσεις του ενήλικα –κλάµα, γέλιο κλπ. –είναι, βέβαια, δείκτες. 
Θα δούµε λίγο πιο κάτω τον γλωσσικό δεικτικό χώρο µε τα χαρακτηριστικά του αλλά για την 
ώρα αρκεί να επισηµάνω ότι στις παρυφές της αρθρωµένης γλώσσας λειτουργεί το 
επιφώνηµα, χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της δεικτικής σήµανσης. O επιτονισµός, για να 
δώσω ένα ακόµα παράδειγµα, είναι επίσης ένα βασικό δεικτικό συστατικό της γλώσσας.  
 
Aν η δείξη είναι ο αρχέγονος, πρωτεϊκός τρόπος σήµανσης, η γέφυρα της αφαιρετικής και 
γενικευτικής γλώσσας µε την προϊστορία της (τόσο την οντογενετική όσο και τη φυλογενετική 
προϊστορία της), ο αρχέγονος αυτός τρόπος δεν είναι άλλος από τον τρόπο της επιθυµίας, 
της κίνησης προς τα πράγµατα (και προς τον άλλο), της συγκίνησης. H επιθυµία, η 
συγκίνηση, είναι αρχαιότερη από τη γλώσσα και αυτό είναι µια άλλη µεγάλη συζήτηση που 
δεν µπορεί να γίνει αυτή τη στιγµή –οι περιπέτειες της επιθυµίας σαν αποτέλεσµα της 
εµπλοκής της στον ιστό της γλώσσας. Για τον Hegel η επιθυµία είναι η µήτρα της νόησης –«η 
ιδέα γεννιέται από την επιθυµία». H δείξη είναι η µήτρα της γενικευτικής και αφαιρετικής 
γλώσσας. Kαι ο οµφάλιος λώρος που τις συνδέει δεν αποκόπτεται ποτέ [...] 
 
 
[11] Κείµενο 8: Θεοδωροπούλου, Μ. Saussure και Lacan: Απο τη γλωσσολογία στην 
ψυχανάλυση. 
 
 
Αν και ο Φρόυντ σε όλη τη διάρκεια της ερευνητικής και συγγραφικής του πορείας 
παρουσιάζει ένα µόνιµο ενδιαφέρον για τη γλώσσα και τη συνδέει µε την προβληµατική του 
ασυνειδήτου –είναι γνωστή η παροµοίωση που κάνει σχετικά µε τα όνειρα, ότι δηλαδή είναι 
γρίφοι που πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν–, εκείνος ο οποίος θέτει τη γλώσσα σε 
πρωταρχική σύνδεση µε το ασυνείδητο και τη δόµηση του υποκειµένου είναι ο Ζακ Λακάν. Ο 
Λακάν προγραµµατικά διατυπώνει τη θεωρία του ως «επιστροφή στον Φρόυντ», µια 
επιστροφή που κατά τα φαινόµενα κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις: η µία µε την κυριολεξία 
της λέξης –επιστρέφουµε από κάπου που έχουµε φύγει· και όντως η ψυχανάλυση τον καιρό 
της εναρκτήριας οµιλίας του Λακάν («Ο λόγος της Ρώµης» 26-27/9/1953) παρουσιάζει 
συµπτώµατα αν όχι φυγής, τουλάχιστον αποµάκρυνσης, από το πνεύµα του Φρόυντ –
απόδειξη ο αµερικάνικος νεοφροϋδισµός και η ένταξη της ψυχανάλυσης στους κλάδους της 
πειραµατικής ψυχολογίας. Το άλλο πνεύµα της επιστροφής είναι «συνδηλωτικό»: 
επιστρέφουµε σε κάτι, αφού πρώτα έχουµε πάει αλλού, και γυρνούµε εµπλουτισµένοι από την 
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εµπειρία του καινούριου τόπου. Αυτός ο καινούριος τόπος είναι για τον Λακάν η 
γλωσσολογία, και πιο συγκεκριµένα η γλωσσολογία όπως αναπτύχθηκε από τον θεµελιωτή 
της F. de Saussure. 
 
Σε µια εποχή που ο στρουκτουραλισµός, παιδί της σωσσυριανής σκέψης, έχει εµπνεύσει νέες 
θεωρήσεις στη γλωσσολογία και την ανθρωπολογία, σε µια εποχή που σφραγίζεται από 
«επαναναγνώσεις» (ο Αλτουσέρ ξαναδιαβάζει τον Μαρξ και ο Φουκώ την ψυχιατρική), ο 
Λακάν στρέφεται στη γλωσσολογία µέσα από δύο βασικά σηµεία: 
 
1. Υιοθετώντας τη βασική ιδέα ότι η γλώσσα ως συµβολικό σύστηµα µαζί µε τα άλλα 
κοινωνικο-πολιτιστικά συστήµατα και τις δοµές τους προϋπάρχουν της γέννησης ενός 
ανθρώπου και υπέρ-κεινται αυτού. Κατά συνέπεια, το παιδί µε την κατάκτηση της γλώσσας 
εγγράφεται σε αυτή τη συµβολική τάξη, η οποία επειδή ακριβώς υπέρ-κειται θα το πλάσει 
ανάλογα µε τις δοµές της. Με άλλα λόγια, το άτοµο αναδύεται ως υποκείµενο µέσα από την 
εγγραφή του στη συµβολική τάξη της γλώσσας ή, όπως λέει ο Αλτουσέρ (1983), η κατάκτηση 
της γλώσσας είναι αυτή που µε την εισαγωγή στη συµβολική τάξη θα σηµαδέψει το πέρασµα 
από τον άνθρωπο-θηλαστικό στον άνθρωπο-παιδί –άνδρα ή γυναίκα. 
 
2. Θεωρώντας ότι το «το ασυνείδητο είναι δοµηµένο σαν γλώσσα», δηλαδή µια δοµή που 
όπως και η γλώσσα αποτελείται από στοιχεία που βρίσκονται σε σχέση, και εξοµοιώνοντας 
τους µηχανισµούς του ασυνειδήτου µε τους γλωσσικούς µηχανισµούς της µεταφοράς και της 
µετωνυµίας. 
 
Για τον Λακάν η «επιστροφή στον Φρόυντ» σηµαίνει να επανέλθει στο προσκήνιο της 
ψυχανάλυσης η διάσταση της οµιλίας (Dor 1994, 28), αφού η οµιλία του υποκειµένου είναι το 
µοναδικό µέσο της αναλυτικής διαδικασίας, µέσα από αυτή αναδεικνύεται το ασυνείδητο, αλλά 
και αυτή είναι ο τόπος στον οποίο εκφράζεται (ό.π., 41). Οι θεωρήσεις του Λακάν αποτελούν 
προσπάθεια επιστηµονικής τεκµηρίωσης του ασυνειδήτου, δεν αποτελούν θεωρία της 
γλώσσας. Η µεγάλη συµβολή του είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια οριοθέτησης της 
ψυχανάλυσης ως επιστήµης από άλλες επιστήµες –βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές– 
ανέδειξε τη γλώσσα σε πρωταρχικό παράγοντα δόµησης του ανθρώπινου υποκειµένου και 
ότι οι απόψεις του υπήρξαν αιτία µιας ριζικής επιστηµολογικής µεταβολής σε σχέση µε 
σηµαντικές µεταψυχολογικές έννοιες. 
 
Ο Λακάν αναγνώρισε την οφειλή του στον Saussure, αφού βασικές έννοιες της λακανικής 
θεωρίας στηρίζονται στις σωσυριανές θεωρήσεις και διχοτοµίες. Καταρχάς, η διάκριση 
langue-parole: η διάκριση ανάµεσα στο αφηρηµένο, εσωτερικευµένο σύστηµα της γλώσσας 
που υπάρχει δυνάµει στο σύνολο των οµιλητών µιας γλωσσικής κοινότητας και στη 
συγκεκριµένη υλική πραγµάτωσή του· µε άλλα λόγια, η διάκριση ανάµεσα στο κοινωνικό, αυτό 
που έχει θεσπίσει η κοινότητα, και το ατοµικό έτσι όπως αυτό εκδηλώνεται σε κάθε στιγµή 
γλωσσικής επικοινωνίας. Επιπλέον: η διάκριση ανάµεσα στο οµοιογενές και το ανοµοιογενές, 
ανάµεσα σε αυτό που είναι ουσιαστικό από αυτό που είναι συµπτωµατικό –µε αυτή την 
τελευταία διάκριση κατακυρώνεται η langue ως το πεδίο έρευνας της γλωσσολογίας, αφού η 
parole θεωρείται δευτερεύουσα. Παρά τον δευτερεύοντα ρόλο όµως που της παραχωρείται 
ερευνητικά, η parole θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση µε τη langue: ιστορικά και 
οντογεννητικά η parole προηγείται, είναι ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιούνται οι 
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γλωσσικές αλλαγές –µε αυτή την έννοια η langue είναι το προϊόν της εξέλιξης της parole–, 
από την άλλη όµως parole δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς την ύπαρξη της langue. 
 
Έπειτα, η ιδέα του γλωσσικού σηµείου, ως βασικού συστατικού της langue, που αποτελεί την 
αδιάρρηκτη ένωση µιας ακουστικής εικόνας ή σηµαίνοντος µε µια έννοια ή σηµαινόµενο· 
ένωση η οποία έχει προκύψει αυθαίρετα µέσα από την κοινή σύµβαση, χωρίς δηλαδή να 
µπορεί να αιτιολογηθεί γιατί µια έννοια αποδίδεται µε το τάδε σηµαίνον –απόδειξη η 
διαγλωσσική σύγκριση της ίδιας έννοιας. Εκτός από την αυθαιρεσία το άλλο χαρακτηριστικό 
του γλωσσικού σηµείου είναι η γραµµικότητα, –αυτό που ο Λακάν θα αποδώσει ως 
σηµαίνουσα αλυσίδα–, το γεγονός δηλαδή ότι ο προφορικός λόγος εκτυλίσσεται µέσα στον 
χρόνο, το ένα γλωσσικό σηµείο διαδέχεται το άλλο, πράγµα που δεν συµβαίνει σε άλλα 
σηµεία π.χ. οπτικά. Ένα σηµείο αποκτάει τη γλωσσική του αξία, οριοθετούµενο µε βάση τις 
σχέσεις του –διαφοράς ως προς τις δύο πλευρές του σηµείου, αντίθεσης ως προς το σηµείο 
ως όλο (Saussure 1979, 150-161)– µε τα άλλα σηµεία του συστήµατος. Η έννοια αυτή του 
Saussure σχετίζεται επίσης µε την αυθαιρεσία: Στο, κατά τον Saussure, «σύννεφο» της 
σκέψης, όπου τίποτε δεν είναι οριοθετηµένο από µόνο του, και στην επίσης άµορφη µάζα των 
ήχων, όπου και εκεί δεν υπάρχουν οριοθετήσεις, η γλώσσα επεµβαίνει και πάλι αυθαίρετα για 
«να χρησιµεύσει ως ενδιάµεσο µεταξύ της σκέψης και του ήχου µέσα σε τέτοιους όρους, που 
η ένωση τους καταλήγει αναγκαστικά σε οριοθετήσεις µονάδων» (Saussure 1979, 151). Τις 
δυο παράλληλες αυτές άµορφες µάζες της σκέψης και του ήχου ο Λακάν θα τις ονοµάσει ροή 
των σηµαινοµένων και ροή των σηµαινόντων αντίστοιχα. 
 
Καθώς λοιπόν οι ενδοσυστηµικές σχέσεις είναι ο καθοριστικός παράγοντας οριοθέτησης της 
αξίας των γλωσσικών σηµείων –παραδοχή που θεµελιώνει και την έννοια του συστήµατος ως 
δοµής· δοµή σηµαίνει στοιχεία που βρίσκονται σε σχέση–, ο Saussure κάνει µια άλλη, τρίτη, 
διάκριση που αφορά τις σχέσεις που συνάπτουν οι γλωσσικές µονάδες µεταξύ τους. Είναι 
δύο ειδών: 1. Συνταγµατικές, οι οποίες είναι απόρροια της γραµµικότητας του σηµείου, είναι οι 
σχέσεις που συνάπτει µια µονάδα µε τις γειτονικές της διατασσόµενη στον λόγο –οι σχέσεις 
που συνάπτει µια µονάδα µε τα γλωσσικά συµφραζόµενα, γι’ αυτό σχέσεις in praesentia. 2. 
Παραδειγµατικές, δηλαδή οι σχέσεις που συνειρµικά ανακαλούνται –ή συνδέονται– µε 
οποιονδήποτε τρόπο και βρίσκονται τοποθετηµένες στον εγκέφαλο των οµιλητών –σχέσεις 
που δεν προκύπτουν από τη συνεµφάνιση των µονάδων στον λόγο, γι’ αυτό και σχέσεις in 
absentia. Παρά τα φαινόµενα, και τα δύο είδη σχέσεων έγκεινται στη σφαίρα της langue· 
πράγµα που σηµαίνει ότι η langue δεν αποτελεί ένα λεξικό που περιέχει γλωσσικά σηµεία 
αλλά περιέχει και τις σχέσεις τους, συνειρµικές και συνδυασµού, και ότι το πώς συνδυάζονται 
στον λόγο αποτελεί µια ακόµη αυθαιρεσία –ο Bronkart (1979, 116) την ονοµάζει «αυθαιρεσία 
διάταξης». 
 
Η άλλη σηµαντική διάκριση του Saussure είναι ανάµεσα στη συγχρονία και τη διαχρονία: στην 
πρώτη περίπτωση νοείται η γλώσσα στην α-χρονική της διάσταση, προκειµένου να 
µελετηθούν οι σχέσεις ανάµεσα στα γλωσσικά στοιχεία (Saussure 1979, 115), ενώ στη 
δεύτερη η γλώσσα νοείται στην εξέλιξή της, όπου αυτό που µελετάται είναι ένα στοιχείο στη 
διαδοχή του. Η διάκριση αυτή είναι που καθιέρωσε τον Saussure ως θεµελιωτή της 
σύγχρονης γλωσσολογίας, αφού αυτός, αν και ξεκίνησε ως ιστορικός γλωσσολόγος, έδωσε 
έµφαση στη συγχρονική µελέτη της γλώσσας, και γιατί αυτή είχε παραµεληθεί αλλά κυρίως 
γιατί η συγχρονία υπάρχει στη συνείδηση των οµιλητών. 
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Και µια τελευταία διάκριση: Η γλώσσα-langue είναι µορφή και όχι ουσία, που επάγεται από τη 
θεώρηση της γλώσσας από τον Saussure ως συστήµατος. Που σηµαίνει ότι στη γλώσσα αυτό 
που ενδιαφέρει είναι οι σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στα στοιχεία του συστήµατος και όχι 
το πώς –µε τί υλικό πραγµατώνονται. Mε άλλα λόγια, οι σχέσεις παραµένουν ανεξάρτητα από 
το υλικό µε το οποίο θα παρασταθεί ο λόγος (φωνητικά ή γραπτός λόγος). Που σηµαίνει 
επίσης ότι, σε σχέση µε το γλωσσικό σηµείο, τόσο το σηµαίνον όσο και το σηµαινόµενο µέσω 
της γλώσσας έχουν υποστεί µορφοποιήσεις µέσα από την τοµή που κάνει η γλώσσα ανάµεσα 
στις άµορφες µάζες της σκέψης και των ήχων.  

* 
 
Ο Λακάν θα πάρει από τον Saussure την ιδέα της γλώσσας ως δοµής για να σχηµατίσει την 
καταρχήν θεώρησή του περί ασυνειδήτου. Όπως αναφέρει στα Écrits (Lacan 1966, 806), στο 
ασυνείδητο δεν είναι «η µονοσήµαντη αντιστοιχία ενός σηµείου µε κάποιο πράγµα» που 
διατηρείται, αλλά «µια συγχρονική και αναρίθµητη συγκέντρωση [σηµαινόντων] όπου κανένα 
δεν υποστηρίζεται παρά από την αρχή της αντίθεσης του καθενός από τα άλλα» (Diatkine 
1997, 28 –υπογράµµιση δική µου). Τα βασικά στοιχεία του ασυνειδήτου είναι λοιπόν τα 
λακανικά σηµαίνοντα (θα εξηγήσω παρακάτω), τα οποία σχηµατίζουν δίκτυο και αποκτούν 
αξία –κατά τον Saussure– από τις αντιθέσεις τους µε τα άλλα στοιχεία. Είναι ένα στοιχείο, 
νοµίζω, που στηρίζει την άποψη «του ασυνειδήτου δοµηµένου σαν γλώσσα». 
 
Η φύση του λακανικού σηµαίνοντος, όµως, κεντρικό σηµείο της θεωρίας του για το 
ασυνείδητο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και έχει πονοκεφαλιάσει τους γλωσσολόγους, 
στον βαθµό που ο Λακάν µιλάει και για την «υπεροχή» του σηµαίνοντος σε σχέση µε το 
σηµαινόµενο, άποψη που εν πολλοίς φαίνεται καταρχήν παράλογη µετά από αυτά που 
αναπτύχθηκαν σε σχέση µε το γλωσσικό σηµείο παραπάνω. Ο ίδιος το ορίζει ως εξής (Lacan 
1966, 819· 1975, 48· αναφέρεται από τον Diatkine 1997, 28): «Το σηµαίνον αναπαριστά το 
υποκείµενο για ένα άλλο σηµαίνον». Μια πρώτη διαπίστωση: στη θεωρία του για το σηµαίνον 
εµπλέκεται το υποκείµενο, κάτι που είναι εντελώς ξένο στη σωσυριανή γλωσσολογία. 
∆ιαπίστωση δεύτερη: τα λακανικά σηµαίνοντα διατάσσονται σε ένα δοµηµένο όλο και κάθε 
σηµαίνον ορίζεται από τα άλλα (βλ. και Diatkine ό.π.) –η σωσυριανή αντίληψη του γλωσσικού 
συστήµατος και ο απόηχος της γλωσσικής αξίας. ∆ιαπίστωση τρίτη: Όπως ο Pierce για την 
ερµηνεία του σηµείου παραπέµπει στον interpretant ‘ερµηνευτή’ –σε άλλα σηµεία (π.χ. η 
κατανόηση της λέξης άνθρωπος απαιτεί την επιστράτευση άλλων σηµείων –άλλων 
ερµηνευτών· αυτό άλλωστε κάνει και το λεξικό· βλ. Χριστίδης 2001β), o Λακάν αποδίδει ρόλο 
ερµηνευτή στα σηµαίνοντα, προκειµένου για την αναπαράσταση του υποκειµένου µέσα στο 
δίκτυο των σηµαινόντων του ασυνειδήτου· που σηµαίνει ότι το υποκείµενο –του ασυνειδήτου– 
αναδύεται µε τη λειτουργία ενός σηµαίνοντος β ως ερµηνευτή κάποιου άλλου σηµαίνοντος α –
η στιγµή της ερµηνείας στην ψυχαναλυτική διαδικασία ή της ανάδυσης του ευφυολογήµατος 
(βλ. και Lacan 1966, 840· αναφέρεται ό.π.). 
 
Ούτως ή άλλως, όµως, το λακανικό σηµαίνον είναι καλύτερα να προσεγγιστεί µέσα από τις 
αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση µε το σωσυριανό σηµείο. Καταρχήν το σηµαίνον του 
Saussure είναι µέρος της θεωρίας για το γλωσσικό σηµείο, ενώ ο Λακάν δεν συνδέει τη 
θεωρία του για το σηµείο µε τη θεωρία του για το σηµαίνον (Arrivé 1992, 123). Κατά συνέπεια 
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το λακανικό σηµαίνον πρέπει να διαβαστεί διαφορετικά από το γλωσσικό σηµαίνον. Ο Λακάν 
παίρνει το σωσυριανό κλάσµα σηµαινόµενο/ σηµαίνον και το τροποποιεί: 
 
α. Αντιστρέφει τη φορά του κλάσµατος βάζοντας επάνω το σηµαίνον και αναπαριστώντας το 
µε κεφαλαίο Σ, θέλοντας να δείξει την υπεροχή του σηµαίνοντος σε σχέση µε το σηµαινόµενο, 
αυτή δηλαδή που κυβερνά τον λόγο του υποκειµένου, δηλαδή το ίδιο το υποκείµενο (Dor 
1994, 62) –άποψη που θεµελιώνεται από τον ρόλο των µεταφορικών και µετωνυµικών 
διαδικασιών στην εµφάνιση των ασυνείδητων φαινοµένων. 
 
β. Ονοµάζει τη γραµµή του κλάσµατος µπάρα, πράγµα που δεν είχε ονοµατιστεί ποτέ από τον 
Saussure, και αργότερα θα της αποδώσει τον χαρακτηρισµό του «φράγµατος στη σηµασία» –
χαρακτηρισµός που της προσδίδει µια υλική χροιά. Η γραµµή στον Saussure έχει την έννοια 
της ένωσης των δύο όψεων του γλωσσικού σηµείου, η µπάρα στον Λακάν έχει την έννοια του 
διαχωρισµού. Η λειτουργικότητα της µπάρας παίζει σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη του Λακάν 
για τη µεταφορά και τη µετωνυµία. Η µεταφορά στον Λακάν, ή αλλιώς σηµαίνουσα 
υποκατάσταση εφόσον ορίζει κάτι µέσω ενός άλλου πράγµατος, συνίσταται στην 
υποκατάσταση σηµαινόντων έτσι που το Σ2 είναι το καινούριο σηµαίνον [ο Γιάννης είναι 
λιοντάρι·όπου το λιοντάρι είναι το Σ2 και Σ1 ο Γιάννης] ενώ το παλιό σηµαίνον Σ1 περνάει 
κάτω από την µπάρα –µε την έννοια του φράγµατος στη σηµασία– ως ολόκληρο σηµείο. 
∆ιαφορετικά θα είχαµε να κάνουµε µε ένα καινούριο σηµείο και όχι µε µεταφορά (Dor 1994, 
63-69). Στη µετωνυµία αντιθέτως δεν υπάρχει αυτό το πέρασµα της µπάρας, διατηρείται το 
φράγµα της σηµασίας, επειδή το καινούριο σηµαίνον βρίσκεται σε σχέση συνάφειας µε το 
παλιό. Στη µεταφορά η υπέρβαση του φράγµατος δείχνει τη «θεµελιακή αξία αυτής της 
υπέρβασης για την ανάδειξη της σηµασίας», η σηµασία αναδύεται άµεσα (ό.π., 70, 71). Στη 
µετωνυµία, αντιθέτως, η διατήρηση του φράγµατος δηλώνει αντίσταση στη σηµασία, µε την 
έννοια αυτό που παράγεται είναι ένα φαινοµενικό µη-νόηµα, χρειάζεται µια νοητική διεργασία 
για να συλλάβουµε το νόηµα της µετωνυµικής έκφρασης (ό.π., 71).  
 
γ. Τα βέλη και η έλλειψη που περιβάλλουν το σχήµα του γλωσσικού σηµείου, σηµεία της 
ένωσης και της θεώρησης του σηµείου ως «κλειστού πεδίου», έχουν απαλειφθεί. 
 
Οι αλλαγές αυτές συµπυκνώνουν τις σχετικές απόψεις του Λακάν. Όπως ειπώθηκε 
παραπάνω, για τον Saussure η γλώσσα έρχεται να κάνει µια τοµή στη άµορφη µάζα των 
σκέψεων και των ήχων και αµοιβαία να καθορίσει τα σηµαίνοντα και τα σηµαινόµενα (βλ. 
σχήµα 1). Ο Λακάν αµφισβητεί τον ισοµορφικό αυτό καθορισµό και θεωρεί ότι σε αυτό που 
υπάρχει τµήση είναι η ροή των σηµαινόντων –µε αυτή τη διατύπωση ήδη αποµακρύνεται από 
τον Saussure, αφού η τοµή της γλώσσας δηµιουργεί το σηµαίνον· δεν προϋπάρχει ως τέτοια 
(βλ. και Taillandier 1994, 407). Το γλωσσικό σηµαινόµενο αντικαθίσταται από τη βελονιά του 
παπλωµατά –έννοια που συνδέεται άµεσα µε την ψυχαναλυτική εµπειρία η οποία δείχνει ότι η 
σχέση σηµαίνοντος και σηµαινόµενου είναι «πάντα ρευστή, πάντα έτοιµη να χαλάσει», 
γεγονός που ενισχύεται από την ψυχωτική εµπειρία όπου ο δεσµός ανάµεσα στο σηµαίνον 
και το σηµαινόµενο απουσιάζει. Η βελονιά του παπλωµατά είναι η διαδικασία µε την οποία 
«το σηµαίνον σταµατά το αλλιώς ατέρµονο γλίστρηµα της σηµασίας» και οριοθετεί τη 
σηµασία όχι επιµέρους µονάδων αλλά µε ένα εκ των υστέρων «κόψιµο» σφραγίζει το νόηµα 
της οµιλούµενης ακολουθίας αναδροµικά (Dor 1994, 57-59). Αυτό το γλίστρηµα της σηµασίας 
αφενός δικαιολογεί την υπεροχή του σηµαίνοντος έναντι του σηµαινοµένου, αφετέρου δείχνει 
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και άλλες αποκλίσεις σε σχέση µε τον Saussure. Αποδίδεται η διαχρονία στη γραµµικότητα 
του σηµαίνοντος, πράγµα που είναι αντίθετο µε τη συγχρονική θεώρησή της από τον 
Saussure. Επίσης η σηµασία συνδέεται µε την parole και δεν άπτεται της σφαίρας της langue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 
 

* 
Έχοντας κάνει αυτές τις πρωταρχικές παρατηρήσεις, µπορούµε να σκιαγραφήσουµε την 
άποψη του Λακάν για τη γλώσσα. Καταρχήν, όπως πρώτος υποστήριξε ο Φρόυντ, το ζήτηµα 
της γλώσσας θέτει το ζήτηµα της αναπαράστασης, µε την έννοια ότι η λέξη είναι το σηµείο 
ενός πράγµατος εν τη απουσία του· που σηµαίνει ότι ένα πράγµα πρέπει να φονευθεί για να 
µπορέσει να αναπαρασταθεί. Η άποψη αυτή –εγελιανής προέλευσης– θα χρησιµοποιηθεί από 
τον Λακάν για να γίνει εµφανές ότι γλώσσα και άµεσο βίωµα είναι δύο αποκλειόµενα 
πράγµατα και αυτό είναι ένα από τα «δράµατα» της ανθρώπινης ύπαρξης.  
 
Θεµελιακή έννοια για να παρακολουθήσουµε το ξετύλιγµα της σκέψης του είναι η έννοια της 
ενόρµησης, έννοια που χρησιµοποιεί ο Φρόυντ ως ενδιάµεση της οργανικής ανάγκης και της 
επιθυµίας, θεωρώντας την βιολογικής τάξης και η οποία αποκτάει πρόσβαση στον ψυχισµό 
µέσα από τον ψυχικό εκπρόσωπο· δηλαδή από τη στιγµή που θα αναπαρασταθεί αποτελεί 
έναν οριακό ενδιάµεσο ανάµεσα στο βιολογικό και τον ψυχισµό. Ο Λακάν συνδέει την 
ενόρµηση µε την ανάγκη µέσα από µια διαφορετική σύλληψη. Καταρχήν η έλλειψη 
αναφέρεται στην απουσία του ανατοµικού, του σωµατικού, συµπληρώµατος, που βιώνει το 
παιδί από τη στιγµή που γεννιέται, καθώς αυτό διαχωρίζεται/ αποσπάται από τον µητρικό 
κόλπο. Η ενόρµηση, σε αυτή την οπτική, είναι µια τάση που κατακλύζει το παιδί και 
µεταφράζει αυτή τη σωµατική έλλειψη του µητρικού συµπληρώµατος· αντίθετα από την 
άποψη του Φρόυντ, η ενόρµηση βρίσκεται πριν από κάθε αναπαράσταση. 
 
Το παιδί θέλοντας να φράξει αυτό το κενό, το χάσµα που δηµιουργεί αυτός ο σωµατικός 
χωρισµός, διαµορφώνει την επιθυµία. Η καταρχήν επιθυµία του είναι να είναι ο φαλλός, η 
επιθυµία της επιθυµίας της µητέρας, το συµπλήρωµα της έλλειψης. Αυτό έχει «δραµατικά» 
αποτελέσµατα. Σε επίπεδο ψυχισµού, η επιθυµία, µη µπορώντας να συµπληρώσει το χάσµα, 
το κενό, µεταφέρεται διαρκώς σε άλλα υποκατάστατα σε ένα ατέλειωτο ταξίδι µετωνυµιών (βλ. 
παρακάτω), αποξενώνοντας/ αποµακρύνοντας το υποκείµενο από την πρωταρχική του 
επιθυµία, η οποία παραµένει ανικανοποίητη. Σε επίπεδο λεκτικοποίησης, η επιθυµία µε το να 

Σχ. 1. Ο ισοµορφικός καθορισµός του Saussure (1979, 151) 
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περάσει στη γλώσσα γίνεται αίτηµα, γίνεται σηµείο ή σύµβολο, που σηµαίνει ότι δεν µπορεί 
ποτέ να εκφραστεί άµεσα, αφού η λεκτικοποίηση της θα σηµαίνει και τον φόνο της. Κατά την 
έκφραση του Λακάν, το κύµα της επιθυµίας πρέπει να περάσει από το «στένωµα του 
σηµαίνοντος». Γι’ αυτό η επιθυµία είναι πέραν του αιτήµατος, αφού το υπερβαίνει µην 
µπορώντας ποτέ να ικανοποιηθεί· είναι εντεύθεν του αιτήµατος, γιατί είναι σηµαίνον της 
πρωταρχικής έλλειψης ως προς το είναι [manque à être]. 
 
∆ύο στάδια της ψυχικής εξέλιξης του ατόµου είναι σηµαντικά για το θέµα της γλώσσας και τη 
συνακόλουθη εγγραφή του υποκειµένου στη συµβολική τάξη. α. Το στάδιο του καθρέφτη, και 
συγκεκριµένα η τρίτη φάση του, κατά την οποία το παιδί κοιτάζοντας στον καθρέφτη βιώνει 
µεγάλη χαρά αναγνωρίζοντας στην εικόνα που βλέπει τον εαυτό του συνολικά, θέτοντας έτσι 
τέλος στο ψυχικό βίωµα που ο Λακάν ονοµάζει φαντασίωση του τεµαχισµένου σώµατος (Dor 
1994, 109-111). Η στιγµή αυτή αποκτά τεράστια σηµασία όσον αφορά το θέµα των ταυτίσεων 
του υποκειµένου (ό.π., υποσ. 11), στον βαθµό που πρόκειται για µια πρωταρχική ταύτιση του 
παιδιού που προωθεί τη δόµηση του εγώ [Je], και αποτελεί την πηγή όλων των άλλων 
ταυτίσεων. Είναι «διττή» –αφού ανάγεται σε δύο όρους: σώµα και εικόνα–, άµεση, ο Φρόυντ 
την αποκαλεί ναρκισσική, ενώ ο Λακάν θα την ονοµάσει φαντασιακή, αφού το παιδί ταυτίζεται 
µε το αντίτυπό του µέσω της εικόνας (Fages 1997, 16) –ταύτιση που προεικονίζει κατά τον 
Dor (ό.π.) «τον χαρακτήρα της φαντασιακής του αλλοτρίωσης, από όπου και η ‘‘χρόνια 
παραγνώριση’’ που δεν θα πάψει να διατηρεί µε τον ίδιο του τον εαυτό». 
 
Το δεύτερο κρίσιµο σηµείο για τη δόµηση του υποκειµένου είναι το οιδιπόδειο, όπου ο 
πατέρας παρεµβαίνει ως ο τρίτος απαγορεύοντας την αιµοµειξία και σπάζοντας τη 
φαντασιακή ενότητα του παιδιού µε τη µητέρα, βίωµα που κυρίως εκτυλίσσεται γύρω από την 
προβληµατική του φαλλού. Όπως ήδη ειπώθηκε, η καταρχήν επιθυµία του παιδιού είναι να 
είναι ο φαλλός της µητέρας, η επιθυµία της επιθυµίας της, πιο απλά να είναι τα πάντα γι’ 
αυτήν. Σε κάποιο σηµείο, αρχίζει να συνδέει την απουσία της µητέρας µε τον τρίτο –τον 
πατέρα– και καταλαβαίνει ότι ο φαλλός είναι αλλού: δεν είναι ο ίδιος, δεν τον έχει η µητέρα, 
βρίσκεται προς τη µεριά του πατέρα –εντοπισµός που θα κινητοποιήσει στο τελευταίο στάδιο 
του οιδιποδείου ταυτίσεις ως προς το φύλο. Το σπάσιµο αυτό της φαντασιακής δυαδικής 
σχέσης και η αποδοχή του Νόµου του Πατέρα –η ταύτιση µε τον νόµο του– εισάγουν το παιδί 
στη συµβολική τάξη, της γλώσσας, της κουλτούρας, του πολιτισµού, τοποθετώντας το µέσα 
στην τριαδική σχέση, απελευθερώνοντας το από τη φαντασιακή υποταγή του στη µητέρα και 
καθιστώντας το υποκείµενο. 
 
Νοµίζω πως εδώ είναι το κρίσιµο σηµείο της θεωρίας του Λακάν για το τρίπολο 
υποκειµενικότητα, συµβολική τάξη (του συστήµατος συγγενείας, και µε αυτή την έννοια του 
πολιτισµού), συµβολική τάξη του συστήµατος της γλώσσας (ενός συστήµατος 
αναπαράστασης). Καταρχήν ο Λακάν συνδέει την είσοδο στη συµβολική τάξη µε την είσοδο 
στη γλώσσα. «Ξαναδιαβάζοντας» το fort-da του Φρόυντ, ο οποίος εκεί βλέπει τον 
καταναγκασµό της επανάληψης, ο Λακάν εκτός των άλλων εντοπίζει στο παιχνίδι αυτό και 
κυρίως στη λεκτική εκφορά του τη συµβολική κυριαρχία επί του χαµένου αντικειµένου. Που 
σηµαίνει ότι το παιδί «καταφέρνει στο εξής να κυριαρχεί πάνω στο ότι δεν είναι πλέον το ένα 
και µοναδικό αντικείµενο της επιθυµίας της µητέρας, δηλαδή το αντικείµενο που πληροί την 
έλλειψη του Άλλου, δηλαδή ο φαλλός» (Dor 1994, 124). Η επιθυµία αυτή, όπως ειπώθηκε και 
παραπάνω, θα µεταφερθεί στα υποκατάστατα αντικείµενα της επιθυµίας· το κυριότερο σε 
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αυτό είναι ότι θα καταστήσει το παιδί επιθυµούν υποκείµενο και όχι αντικείµενο επιθυµίας (της 
µητέρας). ∆εύτερον, µε την αποδοχή του Νόµου του Πατέρα η πρωταρχική επιθυµία 
απωθείται (έχουµε εδώ την πρωταρχική απώθηση –που θα διασφαλίσει το πέρασµα από την 
άµεση βίωση στη συµβολοποίηση µέσα από τη γλώσσα– και τη δηµιουργία ασυνειδήτου). Σε 
αυτό το σηµείο γίνεται, κατά την άποψη µου, η σύνδεση των δύο συµβολικών συστηµάτων: 
Το παιδί, µε την αποδοχή του Νόµου του Πατέρα και ονοµάζοντας αυτόν, εν αγνοία του 
ονοµάζει το πρωταρχικό του σηµαίνον, την επιθυµία να είναι ο φαλλός: Γι’ αυτό το Όνοµα του 
Πατέρα αποτελεί µεταφορά.  
 
Εφόσον το υποκείµενο άλλο ονοµάζει και άλλο λέει κατά βάθος µε την πατρική µεταφορά, 
εµφανίζεται η εγκαθίδρυση µιας ψυχικής διαίρεσης (Spaltung) του υποκειµένου ανάµεσα στο 
ασυνείδητο –τον ψυχισµό του– και τον συνειδητό του λόγο, διαίρεση η οποία επέρχεται υπό 
το κράτος της γλώσσας· µε αυτή την έννοια, κατά τον Dor (ό.π., 137), το ασυνείδητο θα 
δοµηθεί υποταγµένο στην τάξη του σηµαίνοντος, δηλ. σαν γλώσσα. Άποψη που προκάλεσε 
τη ρήξη του Λακάν µε τη σύγχρονη ψυχαναλυτική σκέψη, στον βαθµό που υπέταξε τη 
δηµιουργία του ασυνειδήτου στη γλώσσα, αναγνωρίζοντάς τη ως βασική προϋπόθεσή του, 
και θεώρησε το υποκείµενο ως υπάρχον µόνο ως οµιλούν (το οµιλ-όν). Ο Λακάν χρησιµοποιεί 
τη διάκριση του Benveniste (1966) ανάµεσα σε υποκείµενο της εκφώνησης και υποκείµενο 
του εκφωνήµατος για να καταδείξει ότι το υποκείµενο του ασυνειδήτου, το υποκείµενο της 
επιθυµίας, προσδιορίζεται σε επίπεδο εκφώνησης, σε αυτό που λέγεται σε ένα κατά κάποιον 
τρόπο «κείµενο λόγου», ενώ στο εκφώνηµα, στην πρόταση, εκεί που γραµµατικά θα βάλει τη 
στίξη το υποκείµενο, χάνεται η αλήθεια του καθώς εµφανίζεται διαστρεβλωµένη –η 
ψυχαναλυτική εργασία συνίσταται, µε αυτή την έννοια, στην ανάδυση της επιθυµίας του 
υποκειµένου µέσα από τα εκφωνήµατά του· γι’ αυτό ο αναλυτής ακούει «από κάτω» από τα 
συγκεκριµένα εκφωνήµατα «προσέχοντας» το συνολικό κείµενο του αναλυόµενου. 
 
Αν το υποκείµενο αναδύεται µέσα από τη γλώσσα –και αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι αιτία της 
γλώσσας/ του σηµαίνοντος αλλά επίπτωσή της–, ταυτοχρόνως όµως αλλοτριώνεται µέσα και 
από αυτήν, εφόσον το ίδιο λόγω της διαδικασίας της συµβολοποίησης («το πράγµα πρέπει να 
φονευθεί για να αντιπροσωπευθεί») εµφανίζεται κατά την έκφραση του A. Miller «σαν να 
υπέχει θέση. ∆εν είναι εκεί αλλά και δεν είναι και απόν». Έτσι παρουσιάζεται το αντιφατικό 
φαινόµενο: από τη µια η γλώσσα κάνει να αναδυθεί το υποκείµενο, από την άλλη το 
εξαφανίζει µέσα από την αναπαράστασή του. Ο Λακάν ονοµάζει αυτή την έκλειψη στιγµιαία 
εξαφάνιση του υποκειµένου, το γεγονός δηλ. ότι µέσω της γλώσσας το υποκείµενο νοείται ως 
αναπαράσταση, ως προσωπείο που το αλλοτριώνει, αποκρύπτοντάς το από τον εαυτό του 
(Dor 1994, 146). O όρος σχίση [refente] αποδίδει αυτή ακριβώς την αλλοτρίωση µέσα και από 
τη γλώσσα. 
 
Από τη µια λοιπόν το υποκείµενο βρίσκεται διαχωρισµένο από τον «λόγο» του ασυνειδήτου 
του, τον λόγο της επιθυµίας του, και από την άλλη λειτουργεί στον λόγο ως «υπέχον θέση», 
ως οµοίωµα. Μία ακόµη από τις δραµατικές αντιφατικότητες της ύπαρξης. Μπορεί το 
υποκείµενο µε την πρόσβαση στη γλώσσα και τη συµβολική τάξη να απελευθερώθηκε από 
την αιχµαλωσία της φαντασιακής δυαδικής σχέσης µε τη µητέρα, από την άλλη όµως 
βυθίζεται πάλι µέσω της γλώσσας σε µια άλλη φαντασιακή αιχµαλωσία του εαυτού του 
υιοθετώντας τα διάφορα εγώ του –αλλοτριωµένου– λόγου του και αποκτώντας έτσι µια 
φαντασιακή εικόνα του εαυτού του –το Εγώ [Moi]. Στη φαντασιακή αυτή αναπαράσταση, 



 26

εικόνα, του εαυτού του υπεισέρχεται και ο Άλλος (η µητέρα καταρχήν), στον βαθµό που µέσα 
από τα µάτια του Άλλου γίνεται η αναγνώρισή µας (προεικονίζεται ήδη από το στάδιο του 
καθρέφτη, όπου µέσα από τα µάτια του Άλλου υπάρχει η έγκριση για την ταύτιση του παιδιού 
µε αυτό που βλέπει). Αναλόγως όµως κινείται και η σχέση του Εγώ [Moi] µε τον άλλον, 
διαποτισµένη από το φαντασιακό, αφού µε τον ίδιο τρόπο που εκλαµβάνει τον εαυτό του 
εκλαµβάνει και τον άλλον. Η επικοινωνία όµως έτσι καθίσταται «διάλογος µεταξύ κουφών», 
αφού ο καθείς επικοινωνεί µέσα από τα Εγώ [moi] του. Ο Μεγάλος Άλλος –η επικοινωνία µε 
το ασυνείδητο– καθίσταται αδύνατη στον βαθµό που διαχωρίζεται από τον «τοίχο της 
γλώσσας»· ο Μεγάλος Άλλος βρίσκεται από την άλλη πλευρά του, όπως ακριβώς το 
υποκείµενο λόγω της γλώσσας τίθεται εκτός της προσωπικής του αλήθειας. Και είναι ο 
στόχος της ανάλυσης αυτό τον κενό –αλλοτριωµένο– λόγο του υποκειµένου να τον 
καταστήσει πλήρη, να τον φέρει σε επικοινωνία µε το ασυνείδητό του, µε την επιθυµία του, 
αποκαθιστώντας τη συµβολική τάξη στον φαντασιακό του λόγο. 


