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Детето и дискурсите 1 

 
Детето е определено от символичното, от дискурса на Другия; Другият на майката, на бащата, на 
родителите, на семейството, на училището, на политиките за социална закрила и т.н., поради 
факта, че „малкото на човека“2, както Жак Лакан посочва, се ражда в една преждевременност. 
Професионалистът среща ли детето, младежа в това, което Другият казва за него? Защо и как да 
чуем детето отвъд дискурсите, в които е обхванато? 
 

По начертания от Фройд и Лакан път, обратно на едно установено схващане, психоанализата се 
интересува от връзката на говорещите същества, които Лакан нарича parlêtres, и групата. Ние сме 
свидетели днес на една радикална мутация в изграждането на цивилизацията, която налага 
своите действия за мястото на детето, на неговото семейство, на професионалистите, място, 
което се оказва все по-проблематично. Самият език е сериозно засегнат, оставящ появата на 
първи план на напълно сами означаващи, които не правят социална връзка. 

Умножествяването на закони и правила днес замества света на закона с този на нормите, което от 
своя страна води до генерализиран контрол. Политиките за насочване и превенция, отнасящи се 
до децата почиват изцяло на оценяването. Още от детската ясла и градина, до навлизането в 
професионалния свят, плановете „аутизъм“ и т. нар. механизми за закрила на детето се 
акумулират в една експоненциална грижа за ефикасност и успех в полза на рентабилността. Тези 
неефикасни за запушване на убягващото от правилника и  неограничено наслаждение норми 
предизвикват фабрикуването на нови такива, още и още… 
Оттук, след като дискурса на институциите е изцяло подчинен на управлението посредством 
протоколи, наръчници за добри практики и числа, не става ли въпрос да разберем как говорещите 
същества [parlêtres] като такива – деца, родители, професионалисти – се справят, изобретявайки 
решения, за да се изправят пред бюрократичните изисквания, все по-задушаващи с всеки изминал 
ден? 

В голям брой лаборатории, посредством думите, които се поставят, резонират, срещат се, 
изтъкават се и питат, изследванията ни учат и свидетелстват за знанието на децата, на 
родителите, както и за опита и практиките на тези, които имат задачата да ги посрещнат в 
институциите, да ги придружават, да се грижат за тях и да ги възпитават. Те откриват една жива 
практика на езика и на решенията, които се изобретяват, пред безпътиците на съвременната 
цивилизация. 

Единствено детето може да изобрети своето необикновено решение и „ноу-хау“ за справяне със 
съвременните дискурси, които тласкат към конформизъм, възпрепятстващ креативността.  
 
Клодин Валет-Дамас 
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