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« Να δεθούν διαφορετικά» 

 

Η σχέση μεταξύ του βορρόμειου κόμβου τριών δακτυλίων με τον βορρόμειο κόμβο τεσσάρων δακτυλίων 
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Christian Centner 

 

1.Εισαγωγή 

Τη προηγούμενη χρονιά μίλησα αρκετά για τη τριάδα του συμβολικού, του φαντασιακού και 

του πραγματικού με τη βοήθεια της οποίας ο Λακάν πρότεινε να εξετάσει και να παρουσιάσει τη δομή 

της γλώσσας. Και σχολίασα εκτενώς το γεγονός ότι μετά το Σεμινάριο ΧΧΙ (Οι εξυπνάκηδες 

περιπλανώνται), παρουσίασε τη σχέση αυτών των τριών όρων υπό τη μορφή ενός βορρόμειου κόμβου 

φτιαγμένου από τρεις δακτυλίους. Επίσης προσπάθησα να ξεκινήσω την επεξεργασία του ερωτήματος 

γύρω από το τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Λακάν αυτό το κόμβο, όπως επίσης και γύρω από το τρόπο 

που εκείνος συνιστούσε να χρησιμοποιηθεί. Ειδικότερα, υπογγράμμισα το γεγονός ότι είχε ως σκοπό να 

τοποθετήσει σε σχέση με αυτό το κόμβο «τα διάφορα θέματα που αναδύονται ως νόημα του 

ψυχαναλυτικού λόγου».
1
 

Γι’αυτή τη χρονιά, σας προτείνω να κάνουμε ένα επιπλέον βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση 

μελετώντας τα ερωτήματα που εγείρει ο βορρόμειος κόμβος που έχει φτιαχτεί από τέσσερις δακτυλίους, 

τον οποίο και εισάγει στη διδασκαλία του στη συνεδρία της 14 Ιανουαρίου 1975 του Σεμιναρίου ΧΧΙΙ, 

RSI. 

Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά και ξεπερνούν σίγουρα τα όρια της σημερινής 

παρουσίασης. Για σήμερα θα περιοριστώ λοιπόν σε μία πρώτη προσέγγιση την οποία και θα 

επικεντρώσω γύρω από τη φόρμουλα την οποία ο Λακάν χρησιμοποιεί στην ίδια συνεδρία με σκοπό να 

περιγράψει τη σχέση ανάμεσα στο βορρόμειο κόμβο με τρεις δακτυλίους και στο βορρόμειο κόμβο με 

τέσσερις δακτυλίους. Αυτή η ίδια η φόρμουλα είναι και ο τίτλος της σημερινής μου παρουσίασης «να 

δεθούν διαφορετικά». Τη διάλεξα διότι ο Λακάν ανατρέχει σ’αυτή, στην συνεδρία του Ιανουαρίου του 

1975, σε μία φράση όπου συνδέει έκδηλα το ερώτημα του δεσίματος με αυτό σχετικά με τη χρήση που 

προτείνει για τους κόμβους. Αυτή η φράση είναι η ακόλουθη: «...το να δεθούν διαφορετικά, είναι αυτό 

που κάνει την ουσία του Οιδιποδείου συμπλέγματος και είναι αυτό ακριβώς πάνω στο οποίο επεμβαίνει 

η ίδια η ψυχανάλυση.»
2
 

Δηλώνουμε από την αρχή ότι αυτή η φράση ελέχθη μέσα στο πλαίσιο μίας επεξήγησης κατά την 

οποία ο Λακάν προσπαθεί να τοποθετήσει τον δικό του λόγο σε σχέση με αυτόν του Φρόυντ. Εκ 

πρώτης όψεως, δεν πρόκειται λοιπόν για την κλινική διάσταση της χρήσης των κόμβων. Παραταύτα η 
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φράση που μόλις ανέφερα παίρνει μια άλλη έκταση, αν αναλογιστούμε αυτό το οποίο ο Λακάν θα φέρει 

σχετικά με το κόμβο με τέσσερις κατά τη συνέχεια του Σεμιναρίου και στα επόμενα Σεμινάρια. Ας 

θυμηθούμε ότι ανέφερε τον τέταρτο δακτύλιο αυτού του κόμβου με διάφορους τρόπους και ότι μίλησε 

γι’αυτόν ως ψυχική πραγματικότητα, ως οιδιπόδειο σύμπλεγμα, ως Όνομα-του-Πατέρα, ως τον Πατέρα 

ως όνομα, για ονοματοδοσία ή για σύνθωμα... Αναλογιζόμενη υπό αυτή τη πλευρά, η φόρμουλα «να 

δεθούν διαφορετικά» φαίνεται να αφορά με τρόπο πολύ πιο συγκεκριμένο αυτό που διακυβεύεται μέσα 

σε μία ανάλυση και που μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί. Όμως αν είναι έτσι, τί μάθημα μπορούμε να 

αποκομίσουμε από αυτό; 

Αν η φόρμουλα «να δεθούν διαφορετικά» αφορά τη σχέση ανάμεσα στο κόμβο με τρεις και στο 

κόμβο με τέσσερις ή το μετασχηματισμό του ενός στον άλλο, αυτό δεν είναι χωρίς να θέτει κάποια 

ερωτήματα. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να αναρωτηθούμε αν δικαιολογείται το να 

αναπαραστήσουμε τη δοκιμασία που καθιστά το ξεπέρασμα του Οιδιποδείου, με τις διαφορετικές 

επεμβάσεις που έλαβαν χώρα για να κατασκευάσουμε έναν κόμβο με τέσσερις από έναν κόμβο με τρεις 

δακτυλίους. Αυτό όμως είναι αυτό που ο Λακάν φαίνεται να κάνει. Αλλά αν αυτή είναι η περίπτωση, 

πώς να την εξηγήσουμε; 

Για να μελετήσουμε αυτά τα ερωτήματα σήμερα, θα προσπαθήσω να δείξω ότι η λειτουργία 

«του να δεθούν διαφορετικά» έτσι όπως περιγράφεται σε αυτό το σημείο του Σεμιναρίου, πρέπει να 

τοποθετηθεί σε ένα χώρο που καθορίζεται  ως το πεδίο που εξ-ίσταται στο βορρόμειο κόμβο του 

πραγματικού, του φαντασιακού και του συμβολικού. Θα πρόκειται λοιπόν να προσδιορίσουμε τι 

υπάρχει από αυτό το χώρο και τι παίζεται εκεί. Αλλά για να εισάγουμε αυτό, θα αρχίσω θυμίζοντας τον 

τρόπο που ο Λακάν συνέλαβε το βορρόμειο κόμβο αυτών των τριών κατηγοριών. 

2. Υπενθύμιση από τη προηγούμενη χρονιά: κόμβος και δομή 

Τη προηγούμενη χρονιά, σχολίασα εκτενώς το σημείο του 3
ου

 Σεμιναρίου, Οι ψυχώσεις, όπου ο 

Λακάν αντιστοιχεί τις τρεις αυτές κατηγορίες πάνω στη περιγραφή της δομής της γλώσσας. Θυμάστε 

ότι σ’αυτή τη στιγμή καταδεικνύει ότι το σημαίνον δίνει συνεκτικότητα στο συμβολικό, το 

σημαινόμενο στο φαντασιακό και ότι το πραγματικό βρίσκεται εκεί συγκροτημένο από τον αρθρωμένο 

λόγο, δηλαδή τη γλώσσα εν πράξη. 

Έδειξα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία ότι η έννοια της γλώσσας, όπως την ορίζει ο Saussure, 

επιτρέπει να προσδιορίσουμε, μέσα στη σχέση του ομιλούντος υποκειμένου με τη γλώσσα που μιλάει, 

τις ιδιότητες ενός χώρου κατά την έννοια της τοπολογίας. Δύο ιδιότητες της γλώσσας καταλαμβάνουν 

μία καθοριστική θέση στον ορισμό αυτού του χώρου: 

1. Από τη μια πλευρά, το γεγονός ότι το υλικό υπόστρωμα της γλώσσας πρέπει να νοηθεί ωσάν 

να τίθεται σε θέση εξωτερικότητας αναφορικά με τα άτομα που την μιλούν. 

2. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι αυτό το υλικό υπόστρωμα υποστηρίζεται, μέσα στη 

καθημερινότητα της ομιλίας, με τη μορφή μίας «συγχρονικής συνάθροισης» από διακριτά 

χαρακτηριστικά που το συνθέτουν. 
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Η «τοπολογία του υποκειμένου»
3
 την οποία ο Λακάν επεξεργάστηκε, αφορά το χώρο που αυτές 

οι ιδιότητες επιτρέπουν να καθοριστεί, είναι ο χώρος που θα ονομάσει αργότερα, χώρο του «ομιλούντος 

υποκειμένου».
4
 Η τοπολογία, για να το πούμε σωστά, συνίσταται σε μία εργασία μορφοποίησης και 

παρουσίασης των ιδιοτήτων αυτού του χώρου και των διαφορετικών διαμορφώσεων που μπορούν να 

εμφανιστούν εκεί. Στο κείμενο D’un dessein, ο Λακάν υπογραμμίζει ότι αυτή η τοπολογία είναι 

αδιάρρηκτη από την επιστροφή του στον Φρόυντ
5
 , κάτι που συνεπάγεται, στο λόγο του, ότι είναι (η 

τοπολογία) εξίσου αδιάρρηκτη με τη πρότασή του ότι «το ασυνείδητο είναι δομημένο σα γλώσσα». 

Παρ’όλα αυτά εδώ και αρκετά χρόνια, αυτή η εργασία μορφοποίησης και παρουσίασης έχει 

κυρίως επικεντρωθεί πάνω στη σχέση και ακόμη ακριβέστερα πάνω στη σύνδεση που εμπεριέχει η 

ομιλία μεταξύ των κατηγορίων του συμβολικού και του φαντασιακού. Το ερώτημα του τι θα μπορούσε 

να είναι το πραγματικό μέσα σ’αυτή τη σχέση δεν τέθηκε αληθινά, παρά μόνο από τη στιγμή που ο 

Λακάν αναρωτήθηκε περί τίνος επρόκειτο σχετικά με το Ένα μέσα στη δομή της γλώσσας, κάτι που 

έκανε από το ΧΙΧ Σεμινάριο, Ou pire. Ο βορρόμειος κόμβος των τριών κατηγοριών, πραγματικό, 

φαντασιακό, συμβολικό, φαίνεται να προέρχεται από αυτό το ερώτημα
6
. 

 

Μέσα στη διαδρομή που πάει από τον ορισμό της δομής της γλώσσας ως την παρουσίαση του 

κόμβου των τριών κατηγοριών, δύο όροι πήραν μία ιδιαίτερη σημαντικότητα, πρόκειται για τη 

λαλολαλιά (lalangue) και την απόλαυση. Παίρνουν μία καθοριστική σημασία σε όλες τις επεξεργασίες 

που γίνονται πάνω στο κόμβο και πάνω στο δέσιμό. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το να τους αναφέρω εν 

συντομία, ανατρέχοντας στις οδηγίες που ο Λακαν συνεισφέρει γι’αυτούς στις διαλέξεις που έδωσε το 

1971, παράλληλα με το Σεμινάριο Ou pire, με το τίτλο Η γνώση του ψυχαναλυτή. 

Η λαλολαλιά 

                                                             
3
 Βλέπε J. Lacan, «D’un dessein», Ecrits, Paris Le Seuil 1966, p.366. 

4
 Βλέπε J. Lacan, Séminaire XXI, le 13 novembre 1973: « …Είναι ότι υπάρχουν τρεις διαστάσεις του χώρου που κατοικείται 

από το ομιλούν υποκείμενο και ότι αυτές οι τρεις διαστάσεις του λεχθέντος (dit-mensions), όπως τις έγραψα, ονομάζονται 

Συμβολικό, Φαντασιακό και Πραγματικό». 
5
 Ο.π.β 

6
 Βλέπε J. Lacan, Séminaire XXI, Le sinthome, Paris, Le Seuil, 2005, p.107: Έχοντας μιλήσει εκτενώς για το Συμβολικό και για 

το Φαντασιακό, οδηγήθηκα στο να αναρωτηθώ τι θα μπορούσε να είναι το Πραγματικό μέσα σ’αυτή τη σύνδεση. Και το 

Πραγματικό, εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ένας από τους δακτυλίους από σπάγγο. Είναι ο τρόπος που 

παρουσιάζονται μέσα στο κόμβο αλυσίδας που από μόνος του κάνει το Πραγματικό του κόμβου.» 



 

4 

 

Είναι στη πρώτη από αυτές τις διαλέξεις που ο Λακάν εισάγει τον όρο lalangue
7
 -γραμμένο σε 

μία λέξη-. Την παρουσιάζει ως το αποτέλεσμα ενός καινούριου τρόπου ορθογραφίας της έννοια της 

γλώσσας (langue) όπως τηνόρισε ο Saussure. Η λαλολαλιά μοιράζεται με τη γλώσσα ‘οπως την όρισε ο 

Saussure, την ιδιότητα του να έχει συντεθεί από ένα σύνολο διάκριτων χαρακτηριστικών που 

χρησιμοποιούνται μέσα στη γλώσσα εν πράξη. Παρουσιάζει εξίσου την ιδιαιτερότητα του να 

τοποθετείται σε θέση εξωτερικότητας σε σχέση με το υποκείμενο που την μιλάει. Ωστόσο, διαφορετικά 

από αυτό που αναφέρεται στο Saussure, τα διακριτά χαρακτηριστικά που τη συνθέτουν, δεν 

εξειδικεύονται μόνο με το να ορίζουν ένα σύνολο φωνημάτων, αλλά ακόμη με το να κάνουν εφικτό «το 

σύνολο των αμφισημιών», τα οποία η πράξη της ομιλίας καθιστά πιθανά. Η έννοια λοιπόν της 

λαλολαλιάς επιτρέπει έτσι να προσεγγίσουμε αυτό που υπάρχει ως θεμέλιο πραγματικού αυτού που 

παρουσιάζεται ως ένα διπλό νόημα μέσα στη γλώσσα εν πράξη 

Η απόλαυση 

Πάντα μέσα σε αυτή τη πρώτη διάλεξη, ο Λακάν προσδιορίζει επίσης τι υπάρχει εκεί από την 

απόλαυση
8
. Φαίνεται ότι η έννοια της απόλαυσης του επέτρεψε να θεματοποιήσει το σύνολο της 

προβληματικής που ο Φρόυντ είχε αρχικά επεξεργαστεί με τη βοήθεια των εννοιών της πρωταρχικής 

διεργασίας και της αρχής της ευχαρίστησης. Ενθυμούμαστε πράγματι ότι ο Φρόυντ επανήλθε στην 

έννοια της αρχής της ευχαρίστησης και ότι προσπάθησε να προσδιορίσει ένα επέκεινα της αρχής της 

ευχαρίστησης: η τάση επανάληψης και το ένστικτο του θανάτου είναι αποτέλεσμα αυτής της 

αναζήτησης. Η έννοια της απόλαυσης που εισήγαγε ο Λακάν, έρχεται να υπολογίσει ακριβώς αυτό. 

Η απόλαυση αφορά το σώμα: «για να απολαύσεις, χρειάζεται ένα σώμα», λέει ο Λακάν. Το 

ερώτημα που θέτει η απόλαυση είναι λοιπόν το ερώτημα της γνώσης του προς τα πού η απόλαυση 

παρασύρει το σώμα. Στο κείμενο Subversion du sujet (ανατροπή του υποκειμένου), υπογράμμιζε ήδη 

ότι η ευχαρίστηση, μακράν του να συγκροτήσει ένα τέλος της απόλαυσης, είναι αυτή που της 

προσφέρει ένα όριο. Είναι λοιπόν στο επέκεινα αυτού του ορίου, όπου ο Φρόυντ αναφέρει την τάση 

στην επανάληψη και το ένστικτο του θανάτου. Παρομοίως, είναι στο επέκεινα αυτού του ορίου που ο 

Λακάν αναφέρει την έννοια του «χάσματος» μέσα στο οποίο το ομιλούν όν θα μπορούσε να χαθεί ή να 

καταστραφεί και προς το οποίο το σώμα κατευθύνεται μέσα από την αναζήτηση μίας θεμελιώδους 

απόλαυσης. 

Έχοντας θέσει αυτό, η φόρμουλα σύμφωνα με την οποία «δεν υπάρχει διάφυλη σχέση» (rapport 

sexuel) επιτρέπει να συλλάβουμε αυτό που υπάρχει από την απόλαυση ως σεξουαλική. Ο Λακάν 

δικαιολογεί αυτή τη φόρμουλα προχωρώντας λέγοντας ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στο βιολογικό 

θεμέλιο της αναπαραγωγής των έμφυλων σωμάτων και της απόλαυσης που μπορεί να επιτευχθεί στη 

σεξουαλική σχέση ανάμεσα σε δύο ομιλούντα όντα. Στο εξής, και σύμφωνα με την ανακάλυψη του 

Φρόυντ, θέτει ότι οι σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε δύο ομιλούντα όντα καθορίζονται από τη 

λειτουργία του φαλλού. Βέβαια για τον Λακάν, ο φαλλός είναι ένα σημαίνον και δεν υπάρχει τίποτα να 

κάνει σχέση μ’ένα σημαίνον. Έπεται λοιπόν ότι η απόλαυση ως σεξουαλική βρίσκεται πάντα σε σχέση 

με τον ευνουχισμό. Αυτό επιτρέπει επίσης να συλλάβουμε το ότι το σεξουαλικό νόημα που 

εκδηλώνεται από το ασυνείδητο παραπέμπει βέβαια στην σεξουαλική απόλαυση, αλλά πρόκειται για τη 

σεξουαλική απόλαυση ως ελλειπούσα. 
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 J. Lacan,  «Je parle aux murs», Le Seuil, Paris 2011, σελ. 9 ως 40. 

8
 Ο.π.β 



 

5 

 

Όπως το είπα, οι έννοιες της λαλολαλιάς και της απόλαυσης θα πάρουν μία καθοριστική 

σημασία μέσα στην έννοια του δεσίματος που ο Λακάν προσπαθεί να παρουσιάσει με τη βοήθεια του 

βορρόμειου κόμβου. Πρόκειται λοιπόν να βρεθούν στο θεμέλιο των επεμβάσεων που θα αναφέρει, 

μιλώντας για το να δεθούν ή για το να δεθούν διαφορετικά. Ένα μικρό απόσπασμα της διάλεξης με 

τίτλο La troisième
9
, θα μας επιτρέψει να το παρουσιάσουμε αυτό. 

3.Το δέσιμο του σώματος και της λαλολαλιάς. 

Σας διαβάζω αυτό το εδάφιο. 

Το υποκείμενο που υποτίθεται ότι ξέρει, που είναι ο αναλυτής μέσα στη μεταβίβαση, δεν 

υποτίθεται αδίκως, αν γνωρίζει σε τι συνίσταται το ασυνείδητο, του να είναι μία γνώση 

που αρθρώνεται από τη λαλολαλιά, το σώμα που τη μιλά δεν της είναι δεμένο παρά μέσα 

από το πραγματικό που απολαμβάνει. Αλλά το σώμα είναι να κατανοηθεί εκ φυσικού ως 

αποσυνδεδεμένο από αυτό το πραγματικό, που παραμένει σκοτεινό, για το λόγο ότι του 

εξίσταται, ως εκείνο που δημιουργεί την απόλαυση. 

Τί λένε αυτές οι δύο φράσεις; 

Καταδεικνύουν αρχικά ότι κάθε αναλυτής πρέπει να γνωρίζει ότι το ασυνείδητο είναι μία γνώση 

που «αρθρώνεται από τη λαλολαλιά». Πρόκειται δηλαδή για μία γνώση που αρθρώνεται μέσω της 

αμφισημίας που χαρακτηρίζει κάθε χρήση της λαλολαλιάς. 

 Αλλά αυτές οι φράσεις καταδεικνύουν επίσης ότι το σώμα του ομιλούντος όντος δεν είναι 

δεμένο σ’αυτή τη λαλολαλιά παρά μέσω του πραγματικού που απολαμβάνει. Βέβαια προσδιορίζουν 

επίσης ότι το σώμα είναι να κατανοηθεί στο φυσικό του ως αποσυνδεδεμένο από αυτό το πραγματικό. 

Έπεται ότι το ασυνείδητο προ-υποθέτει το δέσιμο του σώματος του ομιλούντος όντος με αυτό το 

πραγματικό που το σώμα απολαμβάνει. Αλλά έπεται εξίσου ότι αυτό το δέσιμο είναι μία συνθήκη 

ύπαρξης του ομιλούντος όντος. Χωρίς το κόμβο δεν θα υπήρχε ασυνείδητο, αλλά δεν θα υπήρχε ούτε 

ομιλούν ον επίσης. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι το δέσιμο συμπεριλαμβάνει τρεις όρους: το σώμα του ομιλούντος όντος, 

τη λαλολαλιά και το πραγματικό που το σώμα απολαμβάνει. Πριν το δέσιμο, οι τρεις όροι είναι 

αποσυνδεδεμένοι, μετά κανένας από τους τρεις δεν κρατιέται σε κάποιον άλλο, παρά μόνο διαμέσω του 

τρίτου. Ο κόμβος που σχηματίζουν δεν μπορεί παρά να είναι ένας βορρόμειος κόμβος. 

 Φαίνεται επιπλέον ότι οι τρεις όροι παρομοιάζονται στις τρεις κατηγορίες του συμβολικού, του 

φαντασιακού και του πραγματικού: η λαλολαλιά έχει τη συνεκτικότητα του συμβολικού, το σώμα αυτή 

του φαντασιακού και το πραγματικό το οποίο το σώμα απολαμβάνει, αυτή του πραγματικού. Το δέσιμο 

των τριών όρων δίνει έτσι συνοχή στο κόμβο των τριών κατηγοριών. 

                                                             
9
 Παρέμβαση στο Συνέδριο της Ρώμης (31.10.1974/3.11.1974) δημοσιευμένη στο Lettre de l’Ecole freudienne, n

o
16, 1975, 

pp.177-203. 
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Όμως το απόσπασμα που μόλις διάβασα αναδεικνύει επίσης ότι υπό τον όρο του δεσίματος, το 

πραγματικό που εμπλέκεται στο κόμβο δεν παραμένει «σκοτεινό – αδιαφανές». Η αδιαφάνεια  είναι 

κατα κάποιο τρόπο το αντίθετο της διαφάνειας. Ένα αδιαφανές πραγματικό είναι ένα πραγματικό που 

δεν αφήνεται να αναγνωρισθεί, που διαφεύγει της γνώσης. 

 Αλλά πώς να το καταλάβουμε αυτό σε σχέση με το πραγματικό που εμπλέκεται στο δέσιμο; 

 Μία γνώση αρθρωμένη μέσα στη λαλολαλιά παράγει ένα σύνδεσμο ανάμεσα στο σώμα και σε 

αυτό το πραγματικό που του παραμένει σκοτεινό. Στη συνέχεια αυτού του αποσπάσματος από τη La 

troisième, ο Λακάν δείχνει επίσης ότι η λαλολαλιά «εκπολιτίζει» την απόλαυση και τη φέρει, λέει, στην 

εξελιγμένη της επίπτωση, αυτή σύμφωνα με την οποία το σώμα απολαμβάνει το αντικείμενο, εκ των 

οποίων το πρώτο είναι το αντικείμενο μικρό α. Από την επίδραση της λαλολαλιάς, η σχέση του 

σώματος με το πραγματικό το οποίο απολαμβάνει, συγκεκριμενοποιείται πλέον στη σχέση με ένα 

αντικείμενο. Όμως, πέραν της απόλαυσης αυτού του αντικειμένου το οποίο βρίσκεται καθορισμένο από 

τη δομή της γλώσσας, το πραγματικό που ενέχεται βεβαίως στην απόλαυση, διαφεύγει της γνώσης. 

Είναι η απόλαυση αυτού του «σκοτεινού» ακαθόριστου, άπιαστου πραγματικού που προκύπτει σε κάθε 

εκδήλωση του ασυνειδήτου. 

 Η ανάγνωση αυτού του αποσπάσματος μας έδωσε μία πρώτη ιδέα του τρόπου με τον οποίο ο 

Λακάν συνελάμβανε τη πράξη του «να δεθούν». Ο κόμβος των τριων κατηγοριών, του πραγματικού, 

του φαντασιακού και του συμβολικού εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Κάναμε λοιπόν 

ένα βήμα, μένει να αναρωτηθούμε σε τί συνίσταται το «να δεθούν διαφορετικά». Αυτό απαιτεί να 

προσδιορίσουμε ακόμη περισσότερο τί είναι ένας κόμβος. 

4. Τι είναι ένας κόμβος; 

Θα προσεγγίσω εδώ την έννοια του κόμβου σύμφωνα με τρείς ορισμούς: τον κόμβο των μαθηματικών, 

τον κόμβο φτιαγμένο από σπάγγο και τον κόμβο ως γραφή.  

 

Οι κόμβοι των μαθηματικών και αυτοί του Λακάν 

 

      Στα μαθηματικά, μιλάμε περί κόμβου για να περιγράψουμε τις διάφορες δυνατότητες διασταύρωσης 

μιας κλειστής γραμμής τοποθετημένης σ' ένα χώρο τριών διαστάσεων. Ένας κόμβος είναι αυτό που 

εμποδίζει ώστε μια τέτοια κλειστή γραμμή να μην καταλήξει να είναι ένας απλός κύκλος όταν αυτή 

τοποθετείται πάνω στο επίπεδο. Ο κόμβος εμφανίζεται στις διασταυρώσεις που εμφανίζονται από την 

τοποθέτηση τους σ' ένα επίπεδο.  
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      Υπάρχει λοιπόν μια κλειστή γραμμή και μέσα σ'αυτή τη γραμμή κάτι που αντιστέκεται και δεν 

διαλύεται. Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μια αριθμήσιμη απειρότητα κόμβων των 

οποίων η πιο απλή μορφή είναι αυτή εδώ: 

 

 

     
 

 

 

        Ο Λακάν μιλάει σπάνια για κλειστή γραμμή, κάνει λόγο πιο πολύ για δακτύλιο. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι γι' αυτόν ένας κόμβος είναι κάτι το οποίο δεν αυτοδιαλύεται σ' ένα δακτύλιο. 

       Όταν υπάρχουν συγκεντρωμένοι πολλοί δακτύλιοι και ο τρόπος που συγκεντρώνονται εμποδίζει να 

καταλήξει ο καθένας σ' ένα δακτύλιο τοποθετημένο πάνω στο επίπεδο, προκύπτει ότι δεν μπορούν πια 

να είναι χωρισμένοι οι μεν απ' τους δε, δηλαδή κρατιούνται μαζί. Οι μαθηματικοί μιλούν τότε για 

αλυσίδα.  

      Ο αριθμός των δακτυλίων και ο τρόπος συνδεσής τους σε μια αλυσίδα μπορεί να ποικίλλει ως το 

άπειρο. Θα συμπεράνουμε ότι υπάρχει μια αριθμήσιμη απειρότητα από αλυσίδες των οποίων η πιο απλή 

μορφή είναι αυτή εδώ: 

 

 

     
 

        Ας σημειώσουμε ότι για τους μαθηματικούς αυτό που ο Λακάν ονομάζει βορρόμειο κόμβο δεν 

είναι ένας κόμβος αλλά μια αλυσίδα. Είναι μια αλυσίδα φτιαγμένη απο τρείς δακτυλίους όπως αυτή 

εδώ: 
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       Όμως η αλυσίδα των τριών δακτυλίων που ο Λακάν ονομάζει βορρόμειο κόμβο σε αντιδιαστολή με 

αυτήν την αλυσίδα παρουσιάζει μια θεμελιώδη ιδιότητα που είναι η ακόλουθη:    αρκεί να λύσουμε ή να 

αφαιρέσουμε τον έναν από τους τρείς δακτυλίους ώστε οι δυο άλλοι να είναι ελεύθεροι. 

 

     
 

        Πέρα απ' αυτήν την ελάχιστη μορφή που συντίθεται από τρείς δακτυλίους, είναι δυνατόν να 

αντιληφθούμε μια αριθμήσιμη απειρότητα αλυσίδων που υπακούουν στην βορρόμεια ιδιότητα δηλαδή 

έτσι ώστε αν αφαιρέσουμε ένα μόνο δακτύλιο όλοι οι άλλοι είναι ελεύθεροι. 

       Διατηρώντας τον όρο του βορρόμειου κόμβου για το σύνολο των αλυσίδων που παρουσιάζουν αυτή 

την ιδιότητα, ο Λακάν επιχειρεί λοιπόν μια διάκριση που αναφέρεται όχι στο γεγονός του αν 

κρατιούνται ή όχι, αλλά στον τρόπο που κρατιούνται.  

      Ο κόμβος με τέσσερις δακτυλίους που ο Λακάν παρουσιάζει στις 14 Ιανουαρίου 1975 περιλαμβάνει 

προφανώς τη βορρόμεια ιδιότητα, είναι πολύ πιθανό ο πιο απλός των βορρόμειων κόμβων με τέσσερις 

δακτυλίους. Η διατύπωση “να δεθούν διαφορετικά” θεωρούμενη από τη σύγκριση ανάμεσα στο 

δακτύλιο με τρείς και στο δακτύλιο με τέσσερις δακτυλίους, φαίνεται να παραπέμπει στο γεγονός ότι 

πρόκειται στη μια περίπτωση όπως και στην άλλη για ένα βορρόμειο κόμβο, άρα διαφέρουν ο ένας από 

τον άλλο κατά “τον τρόπο που δένονται”.  

 

     
 

 

 

Ο κόμβος φτιαγμένος από σπάγγο 

 

     Ένας κόμβος δεν είναι μόνο το αντικείμενο μιας μαθηματικής θεωρίας. Είναι επίσης ένα 
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συγκεκριμένο αντικείμενο που ο οποιοσδήποτε μπορεί να κατασκευάσει και να πειραματιστεί με 

κομμάτια από σπάγγο σ' ένα πεδίο τριών διαστάσεων της φυσικής πραγματικότητας.  

     Εξάλλου, είναι προφανές ότι κάθε μαθηματική θεωρία αναφερόμενη στους κόμβους οφείλει να είναι 

σύμφωνη με αυτό που μπορούμε να πειραματιστούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την βοήθεια 

κομματιών σπάγγου. Αυτό συνεπάγεται ότι η πρακτική άσκηση που συνίσταται στο να κατασκευάσουμε 

έναν κόμβο -για παράδειγμα έναν κόμβο με τρείς δακτυλίους- φέρνει αντιμέτωπο αυτόν που 

καταπιάνεται μ' αυτό, με ένα αντικείμενο που παρουσιάζει τις ιδιότητες τις οποίες οι μαθηματικοί 

αναφέρουν στην θεωρία των κόμβων. Έτσι μπορείτε να διαπιστώσετε τις τρείς ακόλουθες ιδιότητες 

ασκούμενοι στο να κατασκευάσετε ένα βορρόμειο κόμβο με κομμάτια σπάγγου:  

1. Θα διαπιστώσετε κατ' αρχήν ότι το υλικό που χρησιμοποιείτε για να κατασκευάσετε τον κόμβο 

έχει σχετικά μικρή σημασία. Το ότι οι δακτύλιοι είναι φτιαγμένοι με ένα σπάγγο ιδιαίτερα 

εύθραυστο ή από ένα πάρα πολύ γερό σχοινί, το γεγονός ότι κρατιούνται ή ότι δε κρατιούνται 

δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει κόμβος ή όχι – καθώς επίσης και ο τρόπος που κρατάει ο κόμβος 

δεν εξαρτώνται από το υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένοι οι δακτύλιοι αλλά μόνο από τον 

τρόπο με τον οποίο κάνει αλυσίδα ο ένας με τον άλλο. Θα συμπεράνετε εύκολα ότι ο σπάγγος 

που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ενός κόμβου δεν παρεμβαίνει πραγματικά σ' αυτόν τον 

κόμβο, παρά μόνο από τις ιδιότητες που μοιράζεται με μια γραμμή με την έννοια της 

τοπολογίας, δηλαδή  με ένα χώρο  μιας διάστασης. 

2. Μπορείτε να διαπιστώσετε επίσης ότι ο κόμβος αυτός καθ' αυτός δεν συνίσταται σε κανέναν από 

τους τρείς δακτυλίους, ούτε ακόμη στο σύνολο που φτιάχνουν αλλά μόνο στην τοποθέτηση του 

καθένα σε σχέση με τους δυο άλλους. Αυτή η τοποθέτηση των δακτυλίων υποθέτει το χώρο 

τριών διαστάσεων μέσα στο οποίο είναι φτιαγμένος ο δακτύλιος και ο κόμβος αυτός καθ' αυτός 

καθορίζει αυτό το χώρο από το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί.  

3. Τέλος, αν προσπαθήσετε να πειραματιστείτε με τον σπάγγο επιχειρώντας το “να δεθούν 

διαφορετικά”, γρήγορα θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τους 

δακτυλίους ενός βορρόμειου κόμβου με τρείς δακτυλίους για να κάνετε ένα κόμβο με τέσσερις 

χωρίς προηγουμένως να λύσετε τον κόμβο με τρείς. Πρέπει λοιπόν να περάσετε από μια 

κατάσταση όπου όλα είναι διαλυμένα, όπου δεν υπάρχει πια κόμβος. Η μετατροπή του ενός στον 

άλλο δεν είναι ένας συνεχής μετασχηματισμός. 

 

Ο κόμβος είναι μια γραφή 

 

            Αυτό που μόλις ειπώθηκε για τους κόμβους με την μαθηματική έννοια και για τους κόμβους από 

σπάγγο θα μας οδηγήσει στην έννοια της γραφής του κόμβου. Μόλις είδαμε ότι σ' έναν κόμβο ή μια 

αλυσίδα ένας δακτύλιος από σπάγγο δεν παρουσιάζει άλλη ιδιότητα παρά το να είναι μια κλειστή 

γραμμή κι ότι ο ίδιος ο κόμβος εμφανίζεται στις διασταυρώσεις που η τοποθέτηση του σ' ένα επίπεδο 

κάνει να εμφανιστούν.  

     Είναι λοιπόν δυνατό να αναπαραστήσουμε έναν κόμβο ή μια αλυσίδα με ένα σχέδιο που αναπαράγει 

πιστά αυτές τις διασταυρώσεις. Ένα τέτοιο σχέδιο, εάν είναι σωστό, δίνει μια πλήρη περιγραφή της 

τοποθέτησης των δακτυλίων μέσα στον χώρο. Επιτρέπει λοιπόν να διαβάσουμε τον κόμβο και είναι μ' 

αυτήν την έννοια που ο Λακάν μιλάει για μια γραφή του κόμβου. Αλλά ταυτόχρονα, όπως αυτή η γραφή 

περιγράφει εξ ολοκλήρου τον κόμβο μπορούμε να πούμε ότι ο κόμβος συγκροτείται σ' αυτήν την 

γραφή. Είναι μ' αυτόν τον τρόπο που για τον Λακάν ο κόμβος είναι γραφή: “αυτό δεν είναι παρά 
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γραμμές γραμμένες πάνω στον πίνακα” 
10

, λέει.  

    Αφού προσδιορίσαμε αυτό εδώ αναφορικά με τις αλυσίδες και τους κόμβους, επανέρχομαι στο 

βορρόμειο κόμβο των τριών κατηγοριών του πραγματικού, του φαντασιακού και του συμβολικού. 

 

 

5. Ο βορρόμειος κόμβος του πραγματικού, του φαντασιακού και του συμβολικού 

 

      Ας σημειώσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτός ο κόμβος δεν γίνεται αντιληπτός ως τέτοιος στο φυσικό 

πεδίο όπου πειραματιζόμαστε το δέσιμο με τη βοήθεια των δακτυλίων από σπάγγο. Οι δακτύλιοι από 

τους οποίους αυτός φτιάχνεται δεν υποστηρίζονται από καμία φυσική πραγματικότητα. Είναι 

φτιαγμένοι από μια αφηρημένη πραγματικότητα που ο Λακάν ονομάζει συνεκτικότητα και για την 

οποία προσδιορίζει ότι είναι της τάξεως του φαντασιακού. 

     Η συνεκτικότητα, λέει, είναι “ η πιο στερημένη νοήματος μορφή εκείνου το οποίο όμως μπορεί να 

αναπαρασταθεί”. Ένα παράδειγμα αυτού που παρουσιάζεται ως συνεκτικότητα μέσα στο πεδίο της 

γλώσσας είναι η μετωνυμική συνέχεια που συνδέει την αρχή με το τέλος οποιασδήποτε φράσης και από 

την οποία υποστηρίζεται το νόημα αυτής της φράσης. Το γράφημα, του οποίου η ανάπτυξη έγινε από τα 

χρόνια του 50, επέτρεπε ήδη να δείξει ότι η ενότητα του νοήματος μια φράσης υποθέτει ότι αυτή η 

μετωνυμική συνέχεια κλείνει το κύκλο της για να πάρει τη μορφή μια κλειστής γραμμής. Είναι μια 

τέτοια ενότητα νοήματος που απεικονίζουν ο καθένας από τους τρείς δακτυλίους του βορρόμειου 

κόμβου για τον οποίο μιλάει ο Λακάν. Μόνο που στη περίπτωση αυτού του κόμβου, το νόημα που 

κλείνει τον κύκλο καθενός δακτυλίου δεν είναι το νόημα μιας φράσης αλλά μιας λέξης  – πραγματικό, 

φαντασιακό, συμβολικό. Ο κόμβος αυτών των τριών ενοτήτων νοήματος επιτρέπει τότε να 

αναπαρασταθεί ο βορρόμειος κόμβος που κρατάει μαζί στο πραγματικό τις τρείς κατηγορίες της δομής 

της γλώσσας.  

     Η τοπολογία του βορρόμειου κόμβου διανοίγει έτσι τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε μέσα από το 

φαντασιακό ένα ομοίωμα(semblant) το οποίο είναι παρόμοιo με την άρθρωση αυτού που δεν μπορεί να 

λεχθεί παρά με τη μορφή μιας ειπωμένης αλήθειας11
  
αναφορικά με αυτό το πραγματικό. Εκεί 

βρίσκεται αυτό που δικαιολογεί το ότι ο Λακάν ανέλαβε ως έργο, όπως είπα στην εισαγωγή, να 

τοποθετήσει, σε σχέση με το βορρόμειο κόμβο, “τα διαφορετικά θέματα εκείνου που αναδύεται σαν 

νόημα από τον ψυχαναλυτικό λόγο
12

.” Είναι στη διαδρομή αυτής της εργασίας που θα κάνει να 

παρέμβει ο κόμβος με τέσσερις και οι διαφορετικοί τρόποι δεσίματος. Ας επιχειρήσουμε να  το δούμε 

αυτό προσεκτικότερα. 

 

6. Aυτό που γυρνάει γύρω από το συνεκτικό 

        

Οπως οι κόμβοι φτιαγμένοι από σχοινί που μπορούμε να πειραματιστούμε στο φυσικό τοπίο, ο 

βορρόμειος κόμβος των τριων κατηγοριών υποθέτει και ορίζει ένα χώρο τριων διαστάσεων στο 

εσωτερικό του οποίου οι τρεις δακτύλιοι δένονται κάνοντας μεταξύ τους αλυσίδα.Αυτός ο χώρος 

προφανώς δεν είναι αυτός της φυσικής πραγματικότητας όπου δένονται οι δακτύλιοι από σπάγγο. 

Πρόκειται για ''το χώρο που κατοικείται από το ομιλούν όν '', η ακόμη για το χώρο όπου το σώμα του 

                                                             

10  Voir J. Lacan, Séminaire XXI, op. cit., le 8 janvier 1974 

11 Idem 

12 Idem 
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ομιλούντος όντος δένεται με τη λαλολαλιά την οποία μιλάει. Είναι σ΄αυτό το χώρο καθορισμένο από το 

κόμβο που ο Λακάν ανέλαβε το έργo να τοποθετήσει τα θέματα του αναλυτικού λόγου. 

      Θα εμπλακεί σ΄ αυτό το έργο από το τέλος του 21ου σεμιναρίου, ''οι εξυπνάκηδες περιπλανούνται'' 

όταν θα τοποθετήσει σ΄αυτό το πεδίο τους τέσσερις τύπους της έμφυλης ταύτισης 13.Θα ακολουθήσει 

τον επόμενο χρόνο, τοποθετώντας πάνω στον κόμβο τους τρεις φρουδικούς όρους αναστολή, σύμπτωμα 

και άγχος.Ακολούθως κατά τη διάρκεια της 14 Ιανουαρίου 1975 όπου εισάγει το βορρόμειο κόμβο με 

τέσσερις θα προσδιορίσει ότι αυτό το πεδίο πρέπει να γίνει αντιληπτό ως περιλαμβάνοντας τριάντα έξη 

τρόπους δεσίματος. Εκείνη τη περίοδο είναι λοιπόν καθαρό ότι γι αυτόν, οι  επεμβάσεις που περιγράφει 

με τη βοήθεια των τύπων ''να δεθούν'' και ''να δεθούν διαφορετικά''  δε μπορούν να πραγματοποιηθούν 

παρά μέσα σ΄αυτό το χώρο .Ομως το ερώτημα που παραμένει είναι να μάθουμε πως αυτές 

πραγματοποιούνται και σε τι συνίστανται. 

      Το δέσιμο του σώματος του ομιλούντος όντος και της λαλολαλιάς την οποία μιλάει όπως τη 

παρουσίασα πριν λίγο μας δίνει κάποιες ιδέες αυτού που μπορεί να παιχτεί σε ένα τέτοιο χώρο.Ομως 

για να προσδιορίσουμε αυτές τις ιδέες, είναι σημαντικό να λάβουμε υπ'οψιν  τη σχέση που ο Λακάν 

θεσπίζει ανάμεσα σ΄αυτό που δένεται εκεί και την έννοια της εξ-ύπαρξης  όπως αυτός την ορίζει. Είναι 

αυτό που θα προσεγγίσω τώρα. 

 

7.  '' Να δεθούν διαφορετικά'' μέσα στο πεδίο του εξ-υπάρχοντος 

        

Θυμόμαστε ότι για το Λακάν , κι αυτό από τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας του, η ύπαρξη – με 

τη συνηθισμένη έννοια εμπεριέχει πάντα την έννοια της ανυπαρξίας.Ο,τι υπάρχει δεν υπάρχει παρά σε 

φόντο απουσίας., γράφει ήδη το 1954.''ό,τι υπάρχει, υπάρχει μόνο στο βαθμό που δεν υπάρχει 
14

''. Η 

έννοια της εξ-ύπαρξης – με μια παύλα και ένα ''s''- όπως τη παρουσιάζει στη συνέχεια έρχεται να 

προσδιορίσει αυτό για το οποίο πρόκειται στη σχέση της ύπαρξης με την ανυπαρξία. Για το Λακάν αυτό 

που εξ-ίσταται, δεν εξ-ίσταται από μόνο του αλλά μόνο από το γεγονός να κάνει ζευγάρι με αυτό που το 

κάνει να εμφανίζεται ως υπάρχον, με τη συνηθισμένη έννοια του όρου.Είναι μ΄αυτό τον τρόπο που 

παρατηρεί ότι το συμβολικό δεν συνεχίζει να υπάρχει παρά μόνο ως εξ-ύπαρξη του λέγειν
15

. Μ΄αυτό το 

τρόπο ομοίως υποστηρίζει ότι όχι μόνο η καθολικότητα δεν εμπεριέχει την εξ-ύπαρξη, αλλά αντίθετα 

είναι η εξ-ύπαρξη που εμπεριέχει την καθολικότητα. 

Θέτοντας το αυτό, θα προσεγγίσω το ερώτημα της σχέσης ανάμεσα στο βορρόμειο κόμβο και την εξ-

ύπαρξη, αναφερόμενος στο απόσπασμα της συνεδρίας της 14 Ιανουαρίου όπου ο Λακάν τοποθετεί τους 

τριαντα εξη τρόπους να  δεθούν ως προς το βορρόμειο κόμβο. 

Το  εν λόγω απόσπασμα ξεκινά πάλι από αυτό το ερώτημα της εξ-ύπαρξης και προτείνει τούτο 

Είναι ότι, μέσα σ΄αυτό που είναι η εξ-ύπαρξη, λέμε κάτι που συμμετέχει στο 

γενικό.Ενώ όλο αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος, αυτός εκεί ο μικρός μου 

βορρόμειος κόμβος, είναι για να σας δείξει ότι η εξ-ύπαρξη, είναι από τη φύση της 

αυτό που είναι εξ , αυτό που γυρνά γύρω από το συνεκτικό, αλλά αυτό που κάνει ένα 

μεσοδιάστημα, και που μέσα σ΄αυτό το μεσοδιάστημα έχει τριάντα εξη τρόπους να 

                                                             

13  Voir J. Lacan, Séminaire XXI, op. cit., séances des 14 et 21 juin 1974 

14 J. Lacan, « Réponse au commentaire de Jean Hyppolite sur le « Verneinung » de Freud », Ecrits, op. cit., p. 392.  

15 Voir J. Lacan, Séminaire XX, Encore, Paris, ,Le Seuil, 1975, p. 108 : Ειναι από το λεγόμενό μου που αυτή τη μορφοποίηση- 

ιδανικό μεταγλώσσα-την κάνω να εξ-υπάρχει (εξ-ίσταται).Είναι με αυτό τον τρόπο που το συμβολικό δε συγχέεται με το ον-απέχει πολύ 

απ΄αυτό-, αλλά συνεχίζει να υπάρχει ως εξ-ύπαρξη του να λες. 
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δεθεί, στο βαθμό ακριβώς που δεν έχουμε με τους κόμβους τη παραμικρή οικειότητα 

ούτε πρακτική ούτε νοητική. 

Ας προσπαθήσουμε να το διαβάσουμε αυτό προσεκτικά. 

Αυτή η παράγραφος διατυπώνει κατ΄αρχήν ότι είναι μέσα στην εξ-ύπαρξη που παρλάρουμε.''Jaspiner'' 

είναι ένας όρος της αργκό που δεν χρησιμοποιείται πια και που σημαίνει παρλάρω η φλυαρώ 

δηλ.μιλάω.''Παρλάρουμε για κάτι που συμμετέχει στο γενικό'', έτσι υπογραμμίζει  το γεγονός ότι η 

γενικότητα η η καθολικότητα στην οποία αναφερόμαστε όταν μιλάμε δεν υποστηρίζεται ποτέ παρά από 

το γεγονός του να το λέμε. Ξαναβρίσκουμε την ιδέα ότι είναι η εξ-ύπαρξη στην περίπτωσή μας αυτή 

του λέγειν που εμπεριέχει τη γενικότητα και όχι το αντίθετο.Ομως ο Λακάν προσθέτει ότι ο βορρόμειος 

κόμβος  επιτρέπει να δείξουμε ότι αυτή η εξ-ύπαρξη, είναι από τη φύση της αυτό που είναι εξ- αυτό που 

γυρνά γύρω από το συνεκτικό 
16

.Με άλλα λόγια αυτό που εξ-ίσταται, δεν εξ-ίσταται παρά με το να είναι 

ζευγάρι με τον κόμβο, αυτό που εξ-ίσταται, εξ-ίσταται του κόμβου.Ο χώρος που βρίσκεται γύρω από το 

κόμβο εμφανίζεται λοιπόν ως το πεδίο αυτού που εξ-ίσταται του κόμβου. 

Ομως η εν λόγω παράγραφος μας λέει επίσης ότι σ΄αυτό το χώρο, αυτή η εξ-ύπαρξη έχει επίσης τριάντα 

έξη τρόπους να δεθεί. 

Ο αριθμός τριάντα έξη χρησιμοποιείται συχνά στα γαλλικά, σε κοινές εκφράσεις,για να δείξει ένα 

σημαντικό αλλά απροσδιόριστο αριθμό αντικειμένων,''όσα θέλετε''.Είναι προφανώς αυτό το νόημα που 

πρέπει να του δώσουμε στην παράγραφο που μόλις διαβάσαμε.Από εκεί προκύπτει η ιδέα ότι το πεδίο 

που γυρνά γύρω από τους τρεις συνεκτικούς δακτυλίους του κόμβου είναι ομοίως το πεδίο όπου 

μπορούν να παραχθούν οι τριαντα έξη τρόποι να δεθούν μεταξύ τους. 

Αντιλαμβανόμαστε μ΄αυτό τον τρόπο ότι οι οι επεμβάσεις ''να δεθούν μεταξύ τους'' και ''να δεθούν 

διαφορετικά''  πραγματοποιούνται σ' αυτό το πεδίο εξ-ύπαρξης. Απομένει λοιπόν να μάθουμε σε τι 

συνίστανται και πως παράγονται αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι να δεθούν μεταξύ τους. 

 

                                                             

16  Αυτή η ιδέα διατυπώθηκε ήδη τον προηγούμενο χρόνο στο σεμινάριο XXI, Les non-dupes errent, le 19 mars 1974, όταν ο 

Λακάν είχε αναφέρει ότι « Αν κάτι εξ-ίσταται κάποιου άλλου, είναι ακριβώς με το να μην είναι ζευγάρι με αυτό, να εμπεριέχει και ένα 

τρίτο». 
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8. Εκείνο το οποίο κατασκευάζεται και επινοείται 

Ένα άλλο εδάφιο του σεμιναρίου RSI θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ως προς αυτό το 

σημείο. Είναι από την συνεδρία της 11
ης

 Φεβρουαρίου 1975. Το ακόλουθο : 

Η συνεκτικότητα του ομιλ-όντος, για το ομιλούν-όν, είναι εκείνο που 

κατασκευάζεται και επινοείται. Εν προκειμένω, είναι ο κόμβος ως προς το ότι τον 

πλέξαμε. Αλλά ακριβώς, εδώ είναι η τελευταία λέξη του ζητήματος, δηλαδή ότι δεν 

εξ-ίσταται διότι τον πλέξαμε, αυτός εξ-ίσταται, ακόμα και αν δεν κάνω το σχήμα 

του βορρόμειου κόμβου μου στον πίνακα. Διότι, εφόσον χαράχθηκε, καθένας 

βλέπει καθαρά ότι είναι αδύνατον να μην παραμείνει αυτό που είναι στο 

Πραγματικό, δηλαδή ένας κόμβος. 

 

Η ανάγνωση αυτής της παραγράφου μας προσφέρει δύο σημαντικές ιδέες. Καταρχάς, 

απαντά, τουλάχιστον εν μέρει, στο ερώτημα για να μάθουμε τι συμβαίνει στο πεδίο της εξ-

ύπαρξης του κόμβου. Διότι δείχνει ότι εκείνο που παράγεται εκεί προκύπτει μέσω «επινόησης» ή 

«κατασκευής» συνεκτικότητας. Αυτές οι δραστηριότητες επινόησης και κατασκευής είναι εκείνες 

που δίνουν συνεκτικότητα στον κόμβο που πλέξαμε. 

Όμως επίσης δείχνει ότι υπάρχουν δύο κόμβοι, ή τουλάχιστον δύο τρόποι παρουσίας του 

κόμβου. Αφενός, ο κόμβος που πλέξαμε, εκείνος για τον οποίο μόλις μίλησα. Αφετέρου, ο κόμβος 

ο οποίος εξ-ίσταται και για τον οποίον καθένας βλέπει καθαρά ότι είναι αδύνατον να μην 

παραμείνει αυτό που είναι στο πραγματικό. 

Έτσι εξηγείται εύκολα η διάκριση που εμφανίζεται. Αφενός, ο κόμβος ο οποίος είναι 

αδύνατον να μην είναι αυτός που είναι στο πραγματικό παραπέμπει στον κόμβο στον οποίο 

υποστηρίζεται ο χώρος του ομιλούντος όντος, δηλαδή ο κόμβος ο οποίος εξ-ίσταται διότι υπάρχει 

κάτι λέγειν στο πραγματικό. Αφετέρου, ο κόμβος του οποίου η συνεκτικότητα επινοείται και 

κατασκευάζεται παραπέμπει στον κόμβο στον οποίο στηρίζεται κάθε ομιλούν όν στην 

μοναδικότητα του. Πρόκειται για τον ίδιο κόμβο του συμβολικού, του πραγματικού και του 

φαντασιακού αλλά τον εξετάζουμε από δύο διαφορετικές όψεις. 

Ένα παράδειγμα του κόμβου που επινοείται και κατασκευάζεται δίνεται από την 

περιγραφή που σχολίασα πιο πάνω του κόμβου του σώματος του ομιλούντος όντος με την 

λαλολαλιά την οποία ομιλεί. Σύμφωνα με όσα μόλις είδαμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το 

δέσιμο από το οποίο εξαρτάται αυτός ο κόμβος πραγματοποιείται στο πεδίο αυτού το οποίο εξ-

ίσταται του κόμβου για τον οποίο καθένας βλέπει ότι είναι αδύνατον να μην παραμείνει αυτό που 

είναι στο πραγματικό. 

Ας σημειώσουμε ότι αυτό το παράδειγμα μας δείχνει εξίσου τη σημασία της λειτουργίας 

τη απόλαυσης στο δέσιμο. Η απόλαυση η οποία δεν συνίσταται σε κανένα από τους τρείς 

δακτυλίους του κόμβου πρέπει λοιπόν να ανήκει στο χώρο στον οποίο δένονται οι δακτύλιοι, 

δηλαδή στο πεδίο αυτού το οποίο εξ-ίσταται του κόμβου. Αυτό είναι που μεταγράφει ο Λακάν 

ισχυριζόμενος ότι «η απόλαυση εξ-ίσταται της τρύπας του πραγματικού»
17

. 

                                                

17
 J. Lacan, Séminaire XXII, op. cit., le 17 décembre 
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Φαίνεται λοιπόν ότι το πεδίο αυτού που εξ-ίσταται του κόμβου παρουσιάζει μια πόλωση 

μεταξύ των δύο όρων που μόλις αναφέρθηκαν. Αφενός η απόλαυση καθώς εξ-ίσταται του 

πραγματικού, και αφετέρου οι δραστηριότητες επινόησης και κατασκευής καθώς συγκροτούν το 

ομιλούν όν στο πεδίο της εξ-ύπαρξης. Επομένως οι δύο πράξεις του «να δεθούν» και «να δεθούν 

διαφορετικά» θα έπρεπε να ανιχνευτούν στην τάση ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους. Αυτό θα 

προσπαθήσω να παρουσιάσω τώρα έχοντας σαν αφετηρία την πρόταση σύμφωνα με την οποία «η 

απόλαυση εξ-ίσταται της τρύπας του πραγματικού.» 

 

 

9. Η απόλαυση εξ-ίσταται του πραγματικού. 

Αρχικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε δακτύλιος αυτών των κόμβων παρουσιάζει 

την ιδιαιτερότητα να είναι δυνατόν να διασχίζεται από ένα ή περισσότερους άλλους δακτυλίους. 

Αυτό μεταγράφει ο Λακάν ισχυριζόμενος ότι κάθε δακτύλιος μπορεί να θεωρηθεί σαν μια τρύπα, 

μια τρύπα οριοθετημένη από ένα σύνορο [χείλος]. Έτσι η φιγούρα της τρύπας που παρουσιάζει ο 

δακτύλιος του πραγματικού μπορεί να εξομοιωθεί με το χάσμα που αποτελεί για το ομιλούν όν η 

θεμελιώδης απόλαυση. 

Αλλά αν η λαλολαλιά έχει ως λειτουργία να δένει το σώμα με αυτό το πραγματικό της 

απόλαυσης, δεν μπορεί να το κάνει παρά έχοντας σαν αφετηρία ένα σημαίνον που αναφέρεται σ' 

αυτήν την απόλαυση. Με άλλα λόγια το δέσιμο δεν μπορεί να γίνει παρά με αφετηρία τη 

λειτουργία του φαλλικού σημαίνοντος. Αυτό μεταγράφει ο Λακάν υποδεικνύοντας ότι η "η εξ-

ύπαρξη είναι κάτι που μεταφορικοποιείται μέσω της φαλλικής απόλαυσης.
18

" Τελικά, αφού 

τίποτα δεν επιτρέπει να ισχυρισθούμε ότι η φαλλική απόλαυση μεταφορικοποιεί όλη την 

απόλαυση, είναι πάντα δυνατόν να υπάρξει μια άλλη, εκείνη που ο Λακάν ορίζει με τον όρο της 

Άλλης απόλαυσης (JA). 

Έχοντας φθάσει σ'αυτό το σημείο είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε το σχήμα που 

παρουσίασε ο Λακάν στην αρχή του σεμιναρίου RSI και στο οποίο τοποθετεί πάνω στο 

διάγραμμα του βορρόμειου κόμβου τοποθετημένου στο επίπεδο τους όρους του νοήματος, της 

φαλλικής απόλαυσης (JΦ) και της Άλλης απόλαυσης (JA). 
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 Idem. 
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Το σχήμα αυτό παρουσιάσθηκε και εξηγήθηκε πέρυσι. Έτσι δεν θα καθυστερήσω σ' αυτό. 

Θα υπογραμμίσω μόνο ότι παρουσιάζει το γεγονός ότι το νόημα που εμφανίζεται με το δέσιμο 

των τριών στηρίζεται ειδικότερα από τη σχέση του φαντασιακού και του συμβολικού. Για 

παράδειγμα, είναι το νόημα που έχουν τα λόγια με τα οποία "φλυαρούμε" για κάτι που μετέχει του 

γενικού. Έτσι το σχήμα δείχνει ότι το νόημα δεν καταλαμβάνει παρά ένα περιορισμένο τμήμα 

αυτού του πεδίου της εξ-ύπαρξης του κόμβου και τοποθετείται στο εξωτερικό του δακτυλίου του 

πραγματικού όπου η φαλλική απόλαυση και η Άλλη απόλαυση μένουν αδιαφανείς. 

    

Τέλος, το δέσιμο εμπεριέχει, όπως το είδαμε, το ότι η λαλολαλιά εκπολιτίζει την 

απόλαυση και την φέρει στην ανεπτυγμένη επίπτωση της, εκείνη μέσω της οποίας το σώμα 

απολαμβάνει το αντικείμενο. Αυτό εξηγεί γιατί ο Λακάν τοποθέτησε το πρώτο από αυτά τα 

αντικείμενα, το αντικείμενο μικρό α στο κέντρο του σχήματος, δηλαδή στη κοινή τομή των τριών 

δακτυλίων. Στο 6ο σεμινάριο, Η επιθυμία και η ερμηνεία της, είχε ήδη ορίσει αυτό το αντικείμενο 

σαν εκείνο που είναι "κάτι του πραγματικού, πάνω στο οποίο έχει επιρροή μια φαντασιακή σχέση 

και το οποίο μεταφέρεται από το υποκείμενο στην καθαρή λειτουργία του σημαίνοντος
19

 ". 

    

Επίσης, δεν θα ξαναπιάσω σήμερα την παρουσίαση που έκανα πέρυσι του τρόπου με τον 

οποίο ο Λακάν τοποθετεί τους φροϋδικούς όρους της αναστολής, του συμπτώματος και του 

άγχους στο πεδίο το οποίο εξ-ίσταται του κόμβου. Θα παρουσιάσω μόνο το σχήμα που προκύπτει 

από αυτήν την επεξεργασία θυμίζοντας συγχρόνως ότι αυτή η επεξεργασία δεν θα ήταν δυνατή 

παρά με βάση την αναφορά στην ισοδυναμία μεταξύ της άπειρης ευθείας και του δακτυλίου.   

 Αλλά θα ξεκινήσω πάλι από αυτήν την ισοδυναμία για να προσπαθήσω να περιχαρακώσω 

όσο στενότερα γίνεται την επέμβαση του "να δεθούν διαφορετικά". 
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 J. Lacan, Séminaire VI, Le désir et son interprétation, 13 mai 1959. 



 4 

10. ... να δεθούν διαφορετικά … 

 Στην αρχή αυτής της εισήγησης έδειξα ότι αν αυτή η επέμβαση αφορά τον 

μετασχηματισμό ενός κόμβου των τριών σ' ένα κόμβο των τεσσάρων, δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθεί, με τοπολογικούς όρους, σαν ένας συνεχής μετασχηματισμός. Προϋποθέτει ότι σε 

κάποια στιγμή δεν υπάρχει πλέον κόμβος. Για να το αποδώσουμε θα πρέπει να τοποθετήσουμε το 

σπάσιμο του κόμβου ή την απουσία του κόμβου στο χώρο αυτού που εξ-ίσταται του κόμβου. 

Αυτό θα μας οδηγήσει να εξετάσουμε από εκ του σύνεγγης την ισοδυναμία μεταξύ  άπειρης 

ευθείας και δακτυλίου. 

 Πέρυσι εξήγησα ότι ο Λακάν προσέφυγε σ' αυτήν την ισοδυναμία για να ορίσει τα τρία 

τμήματα της επιφάνειας πάνω στα οποία μετέγραψε τους φροϋδικούς όρους της αναστολής, του 

συμπτώματος και του άγχους. 

 

Κάθε ένα από αυτά τα τμήματα της επιφάνειας θεωρημένο στο πεδίο της εξ-ύπαρξης του 

κόμβου, μπορεί να περιγραφεί ως ο τόπος της ισοδυναμίας και της διαφοράς μεταξύ του ενός των 

τριών δακτυλίων και της άπειρης ευθείας η οποία είναι συσχετισμένη μ' αυτόν. Σ' αυτήν την τάση 

μεταξύ ισοδυναμίας και διαφοράς θα καταστεί δυνατόν να οριοθετήσουμε ένα τομέα ή ένα σημείο 

ρήξης του κόμβου. 

 Ας το δούμε πιο προσεκτικά. 

 Η έννοια της ισοδυναμίας για την οποία πρόκειται εδώ εξηγείται από τοπολογική άποψη 

με δύο διακριτούς τρόπους. 

 Αφενός, αν λάβουμε υπόψη μας την τοπολογία των αλυσίδων και των κόμβων, η άπειρη 

γραμμή (και επομένως η ευθεία) ισοδυναμεί με τον δακτύλιο στον βαθμό που εξασφαλίζει εξίσου 

με τον δακτύλιο το γεγονός ότι ο κόμβος κρατάει, ότι δεν διαλύεται. Μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι είναι αδιάφορο να παρουσιάσουμε τον κόμβο με την βοήθεια τριών δακτυλίων ή με την 

βοήθεια τριών άπειρων ευθειών. 

Αφετέρου, αν λάβουμε υπόψη μας την τοπολογία των επιφανειών, η ισοδυναμία μεταξύ 

δακτυλίου και άπειρης ευθείας στηρίζεται στις εργασίες του Ζιράρ Ντεζάργκ (μαθηματικού του 

17ου αιώνα) και παραπέμπει στην επινόηση των τεχνικών της  αναπαράστασης με προοπτική. Για 

να το πούμε εν συντομία : σε μια γεωμετρία όπου κάθε δέσμη παραλλήλων ευθειών έχει ένα 

σημείο σύγκλισης στο άπειρο, είναι δυνατόν να δείξουμε ότι υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ μιας 

άπειρης ευθείας και ενός κύκλου 
20

. 

 Αλλά η ταση μεταξύ άπειρης ευθείας και δακτυλίου δεν εμπεριέχει απλά την ισοδυναμία 

των δύο αυτών όρων. Εμπεριέχει εξίσου την διαφορά τους. Και ο Λακάν υπογραμμίζει αυτήν τη 

διαφορά υποδεικνύοντας ότι η άπειρη ευθεία για την οποία πρόκειται σε κάθε περίπτωση 

προκύπτει από το άνοιγμα του αντίστοιχου δακτυλίου. Επομένως η ταση ανάμεσα στην άπειρη 

ευθεία και τον δακτύλιο εμπεριέχει αυτήν την κίνηση του ανοίγματος του δακτυλίου σχετικά με 

την οποία ο Λακάν ισχυρίζεται ότι "κάτι εξ-ίσταται με το να μην είναι δυνατόν να υποτεθεί παρά 

με το άνοιγμα, το άνοιγμα του δακτυλίου σ' αυτήν την απεριόριστη ευθεία". 

 Αλλά κατά την τοπολογία, το άνοιγμα ενός δακτυλίου είναι το ίδιο με το μετασχηματισμό 

ενός χώρου μιας συνεκτικής και κλειστής διάστασης, σ' ένα χώρο μιας εξίσου συνεκτικής αλλά 
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ανοικτής διάστασης. Αυτά τα δύο αντικείμενα δεν διαφέρουν παρά σ' ένα μόνο σημείο αλλά αυτή 

η διαφορά αρκεί για να μην υπάρχει συνεχής μετασχηματισμός που ενώνει το ένα και το άλλο. 

Έπεται ότι στο πεδίο της εξ-ύπαρξης του κόμβου, η σχέση ισοδυναμίας και τάσης μεταξύ του 

κόμβου που συντίθεται από τρείς απεριόριστες ευθείες υποθέτει ένα σημείο ρήξης του ίδιου του 

κόμβου. 

 Αυτή η έννοια μιας πιθανής ρήξης του κόμβου  στο πεδίο εκείνου που εξ-ίσταται του 

κόμβου θα επιτρέψει στον Λακάν να εισάγει την ιδέα μιας διαφοράς σ’ αυτό το πεδίο της εξ-

ύπαρξης. Θα υπήρχαν δύο τρόποι της εξ-ύπαρξης : 

 

« η μια εξ-ίσταται, λέει ο Λακάν, [αυτή] φεύγει με φόρα μέχρι να μην συναντήσει 

τίποτα παρά την απλή συνεκτικότητα, και η άλλη – ο κύκλος – είναι επικεντρωμένη 

σε μια τρύπα
21

 » 

 

 Αυτή η έννοια της διαφοράς εξ-ύπαρξης θα επιτρέψει να περιχαρακώσουμε με πολύ 

μεγαλύτερη ακρίβεια εκείνο που παίζεται στο πεδίο της εξ-ύπαρξης του κόμβου. Ειδικότερα, θα 

επιτρέψει να εντοπίσουμε εκεί δύο κατηγορίες σχέσεων στις οποίες δεν έπαψε να αναφέρεται ο 

Λακάν για να συλλάβει ό,τι αφορά το ομιλούν υποκείμενο στη σχέση του με το ασυνείδητο : 

αφενός αυτό που παρουσιάζεται στην «κίνηση έχοντας πάρει φόρα» ή στην «περιπλάνηση», το 

οποίο προεκτείνεται μέχρι την ακτογραμμή [μεταξύ συμβολικού και πραγματικου] (littoral) 

δηλαδή μέχρι το σημείο όπου το παιχνίδι της εξ-ύπαρξης τελειώνει αποτυγχάνοντας και 

διαλύεται, και αφετέρου αυτό που συμβαίνει σ’ ένα κύκλο που περικλείει μια τρύπα, δηλαδή αυτό 

που ο Λακάν επεδίωξε να περιγράψει με την βοήθεια της τοπολογίας του τόρου. 

 Η τάση που επέρχεται μεταξύ αυτών των δύο τρόπων εξ-ύπαρξης, ανάμεσα στον κύκλο 

και την απεριόριστη ευθεία ορίζει λοιπόν ένα πεδίο ρήξης του κόμβου. Εκείνο που παρουσιάζεται 

σαν εξ-ιστάμενο (εξ-υπάρχον) σ’ αυτό το πεδίο δεν μπορεί παρά να εκδηλώσει την απουσία του 

κόμβου – δύο δακτύλιοι λυμένοι και ένα κομμάτι σπάγκου ή τρείς δακτύλιοι χωρίς δέσιμο. Εκεί 

πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι δραστηριότητες της επινόησης και της κατασκευής οδηγούν στην 

κατασκευή ενός άλλου κόμβου που [τους] επιτρέπει να «δεθούν διαφορετικά». 
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