Lacan, Απόσπασµα από το Σεµ. 6 : “Η επιθυµία και η ερµηνεία της”,
1958-59:Το όνειρο του νεκρού πατέρα: Freud:“∆ιατυπώσεις πάνω
στις δύο αρχές του ψυχικού συµβάντος” 1911“
Συνεδρία 26.11.1958
∆ιεργαζόµαστε το θέµα της δοµής του αιτήµατος και της επιθυµίας.
Αυτό συνδέεται µε την πρακτική µας, εφαρµόζεται στην κλινική και την
ζωντανεύει.
Η διαφοροποίηση αιτήµατος-επιθυµίας φωτίζει περισσότερο το αίτηµα.
Αντίθετα η επιθυµία (Wunsch) παραµένει αινιγµατική.
Το κλειδί για όλα, λέει ο Λακάν είναι η σχέση του Υποκειµένου µε το σηµαίνον.
Αυτό που χαρακτηρίζει το αίτηµα είναι:
1. µια σχέση του Υποκειµένου µε ένα άλλο υποκείµενο.
2. Αυτή η σχέση κατασκευάζεται από την διαµεσολάβηση της γλώσσας, από
το σύστηµα των σηµαινόντων.
Επιθυµία
Αναρωτιόµαστε τι είναι επιθυµία. Την κατανοούµε ως θεµέλιο, βάση του
ονείρου. Ο κινητήρας του ονείρου.
Είναι διπλή:
α) στοχεύει στην συνέχιση του ύπνου (όπου το Υποκείµενο αποκόπτεται από
την πραγµατικότητα και
β) επιθυµία θανάτου.
Η β είναι συµβατή µε την α, γιατι η β ικανοποιείται µέσω της α, αφού η β
είναι αυτή µε την οποία ικανοποιείται το Υποκείµενο της ευχής.
Τι είναι το Υποκείµενο?
∆εν ξέρουµε. Στο Υποκείµενο της ευχής του ονείρου, το ερώτηµα είναι ποιός
(είναι)?
Αυτό το Υποκείµενο δεν είναι το εγώ, (moi), δεν είναι το ασυνείδητο. Όταν
λέω το Υποκείµενο της ευχής ικανοποιείται το θέτω αυτό το Υποκείµενο σε
παρένθεση. ∆ιότι αυτό που µας λέει ο Freud είναι ότι είναι µιά ευχή που
ικανοποιείται!
Με τι ικανοποιείται? Με το να είναι, το να είναι ικανοποιηµένη. Το όνειρο δεν
φέρει καµµία άλλη ικανοποίηση παρα µόνο αυτήν της ευχής. Να σηµειώσουµε
ότι αυτή η ευχή είναι λεκτική και ότι ο χαρακτήρας της αντικατοπτρίζεται
στην γλώσσα.
Ο Λακάν παραπέµπει τώρα στα κείµενα του Freud: το “Ασυνείδητο” του 1915,
στο οποίο λέει βρίσκουµε στοιχεία σηµαινόντων.
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Το βασικό θέµα του Λακάν όµως είναι να µιλήσει για την επιθυµία και δη την
επιθυµία του ονείρου.
Για παράδειγµα επιθυµίας ονείρου ενηλίκων θα πάρει ένα όνειρο από το
κείµενο του Freud “∆ιατυπώσεις
∆ιατυπώσεις πάνω στις 2 αρχές του ψυχικού συµβάντος”,
κείµενο του 1911. (αυτό εκδίδεται ακριβώς πριν τον Schreber)
Ας πάρουµε ένα όνειρο που αναφέρει ο Freud στις “∆ιατυπώσεις..”:
Ένας ασθενής που πενθεί για τον πατέρα του που τον φρόντιζε καθ΄'ολη την
διάρκεια
άρκεια της ασθένειάς του, ονειρεύεται κατ΄επανάληψην ότι ο πατέρας του
ήταν πάλι ζωντανός και µίλαγε µαζί του όπως συνήθως.. Μόνο που το
Υποκείµενο που ονειρευόταν είχε ένα αίσθηµα µεγάλου πόνου, για το ότι ο
πατέρας του είχε πεθάνει, αλλά δεν το ήξερε. (ο πατέρας).
Όµως πρίν να µας παρουσιάσει το όνειρο ο Λακάν θα κάνει µια µεγάλη
εισαγωγή και θα επιµείνει να διατρέξει σχεδόν όλη την θεωρία της 1ης
τοπικής του Freud.
Θέλει οπωσδήποτε να αποδείξει την αξία του σηµαίνοντος.
Σταµατάει λοιπόν το όνειρο και α
αρχίζει
ρχίζει να µιλάει για την πρωτογενή και
δευτερογενή διαδικασία όπως την απέδωσε ο Freud.. Γιατι δια καώς θέλει να
βρει στο έργο του Freud την σύνδεση µε το σηµαίνον.
Αρχίζει λοιπόν από το “Das Unbewusste
Unbewusste”, 1915
Τι απωθείται?
Η εκπροσώπηση της παράστασης. Vorstellungsrepräsentanz
Ποιού πράγµατος?
Της κίνησης της ορµής, της ώσης της ορµής
ορµής. Triebbewegung,
Triebregung
Αυτή η ώση της ορµής δεν είναι ούτε συνειδητή ούτε ασυνείδητη.
Είναι µονάδα ορµικής κίνησης, αντικειµενική µονάδα. Είναι ένα µεµονωµένο
κοµµάτι πραγµατικότητας που έχει την δική του πρακτική επίδραση.
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Ο µοναδικός εκπρόσωπος της ορµής (της κίνησής της) προσανήκει στο
ασυνείδητο.
Αυτό υπαινίσσεται ένα ασυνείδητο Υποκείµενο (πρώτη απάντηση στο
προηγούµενο ερώτηµα)
Αυτή η εκπροσώπηση της παράστασης είναι αυστηρά ιδίας σηµασίας µε το
σηµαίνον.
Το συναίσθηµα. Affekt (Empfindung, Gefühl, Affekt)
Το ασυνείδητο συναίσθηµα γίνεται αντιληπτό, µόνο αν µετασχηµατιστεί.
Προσαρµόζεται κατόπιν στο Προσυνειδητό για να µεταφραστεί από το
Συνειδητό.
Αυτό το συναίσθηµα αποκόπτεται από την απωθηµένη παράσταση και τώρα
εξαρτάται µόνο από την παράσταση που υποκαθιστά την απωθηµένη. Σ
αυτήν που υποκαθιστα την απωθηµένη πάει και προσκολλάται. Αυτή η
δεύτερη εκπροσώπηση (Vorstellung, Representation) δεν είναι απωθηµένη.
Στις αναλύσεις υστερικών, εµφανίζεται ένα συναίσθηµα, συνάδει µε το όλο
των συµφραζοµένων, αλλά µε ένα πιο απαιτητικό βλέµµα, βλέπουµε ότι είναι
η µεταµφίεση κάποιου άλλου πράγµατος.
Αυτό το κάτι άλλο, επιµένουµε εδώ, δεν είναι ένα άλλο συναίσθηµα που θα
ήταν στο Ασυνείδητο. Αυτό το αρνείται ο Freud κατηγορηµατικά.

Αυτό που µετασχηµατίζεται είναι ο καθαρός ποσοτικός παράγοντας της ορµής.
Αυτό το άλλο, είναι δηλ. ποσοτικός παράγοντας µεταµορφωµένος σε άλλη
µορφή.
Συνεχίζει λίγο µε την εκπροσώπηση της παράστασης (από το “∆ιατυπώσεις”,
1911). Σχετίζεται µε την πρωτογενή διαδικασία 1 , στο βαθµό που υπάγεται
στην αρχή της ευχαρίστησης. (Lustprinzip).
Η αντίθεση της αρχής της ευχαρίστησης και της αρχής της πραγµατικότητας,
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. Με πρωτογενή διαδικασία εννοούµε όλες τις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα στην
ασυνείδητη ψυχική ζωή και πορεύονται σύµφωνα µε την αρχή της ευχαρίστησης. Ο Freud
εισάγει τους όρους αυτούς στο τελευταίο κεφάλαιο της Ερµηνείας των ονείρων και έκτοτε
διατρέχουν όλο το έργο του.
Σε αντιπαράθεση οι δευτερογενείς διαδικασίες καθορίζουν την σχέση µεταξύ του
Προσυνειδητού και του Συνειδητού. Η πρώιµη παιδική ηλικία είναι πλήρης πρωτογενών
διαδικασιών, αργότερα συναντάµε αυτές τις διαδικασίες κυρίως σε όνειρα, φαντασιώσεις,
ονειροπολήσεις.
Η ψυχική ενέργεια Libido τρέχει ελεύθερη στις πρωτογενείς διαδικασίες από την µία
παράσταση στην άλλη. Στις δευτερογενείς διαδικασίες έχουµε επιδράσεις λογοκρισίας, οι
οποίες ενεργουν µε την έννοια της αρχής της πραγµατικότητας σε µορφή µηχανισµών
άµυνας.
Οι πρωτογενείς διαδικασίες συµπίπτουν σε ευρεία κλίµακα µε την αρχή της ευχαρίστησης.
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µας γίνεται κατανοητή µόνο από αυτό που µας δίδεται ως εµφάνιση της
ψευδαίσθησης, στην οποία βρίσκει ευχαρίστηση η πρωτογενής διαδικασία,
δηλαδή η επιθυµία στην πρωτογενή διαδικασία.
Αυτή η ανάδυση ψευδαίσθησης δεν αφορά απλά µια εικόνα, αλλά ενα
σηµαίνον.
(εδώ διαφωνει κάθετα µε τους ψυχιάτρους κλπ. που λέγανε για τις
ψευδαισθήσεις ότι είναι λανθασµένες αντιλήψεις του Πραγµατικού)
Το όνειρο του νεκρού πατέρα είναι το όνειρο ενός Υπ/νου που πενθεί για τον
πατέρα του, του οποίου του συµπαραστάθηκε επί µακρον καθ΄όλη την
διάρκεια της θανατηφόρας ασθένειάς του.
Όνειρο:
Ο πατέρας είναι πάλι εν ζωή και µιλάει µαζί του ως συνήθως. Κατα την
διάρκεια αυτού όµως αισθανόταν εξαιρετικά µεγάλο πόνο, ότι ο πατέρας ναι
µεν είχε πεθάνει, αλλά δεν το ήξερε.
Είναι ένα µικρό όνειρο, λέει ο Λακάν. Κατά τον Freud ένα τέτοιο όνειρο δεν
µπορεί να ερµηνευθεί ως wishfull thinking (δηλ. Ότι επιθυµούσε να δει πάλι
τον πατέρα του -θα χαιρόταν σ αυτήν την περίπτωση) όπως ερµηνεύουν
πολλοί την σήµερον.
Το κείµενο του ονείρου γίνεται κατανοητό µόνο αν προσθέσουµε τις φράσεις,
λέει ο Freud : “σύµφωνα µε την ευχή του” µετά από το “είχε πεθάνει”, άρα:
είχε πεθάνει, σύµφωνα µε την ευχή του. Ποια ευχή? Ότι δεν το ήξερε.
∆ηλ. Ευχόταν να πέθαινε ο πατέρας του και ο πατέρας του δεν το ήξερε ότι
το ευχόταν.
Για τον Freud είναι πάντα σηµαντική η αφήγηση του ονείρου, πρόσβαση στο
οποίο αποκτούµε, λέει, µέσω της άρθρωσης του.
Κανένας άλλος δρόµος δεν οδηγεί στην κατανόηση αυτού του ονείρου που
ακούγεται παράλογο, εκτός από το να προσθέσουµε την φράση: “σύµφωνα
µε την ευχή του” και το επίθεµα: “το ότι το ευχόταν” στα τελευταία λόγια.
∆ηλ.:
ότι ο πατέρας ναι µεν είχε πεθάνει, σύµφωνα µε την ευχή του, µόνο που δεν
το ήξερε, ότι το ευχόταν.!
Είναι µια ανάµνηση πόνου γι΄αυτόν ότι έπρεπε να ευχηθεί στον πατέρα το
θάνατο (σαν λύτρωση) και τι φοβερό, αν ο πατέρας το είχε πάρει είδηση...
Ο Freud επεξεργάζεται το πρόβληµα µέσω των σηµαινόντων.
Και για να µην βιαστούµε για την ερµηνεία, µέσω των σηµαινόντων που
λείπουν. Ένα σηµαίνον καθορίζεται από το να λείπει. Αν το επιστρέψουµε
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στην θέση του κερδίζουµε την πρόσβαση στην κατανόηση του ονείρου.
Ας πάρουµε τα σηµαίνοντα σαν αφετηρία για την εργασία µε την ερµηνεία.
Τι σηµαίνει πρόσθεση σηµαινόντων? Προυπόθεση γι αυτό είναι µια
προηγούµενη αφαίρεση ενός σηµαίνοντος.
Αφαίρεση (Substraktion) είναι εγχείρηµα της απώθησης. (στην καθαρή της
µορφή, λέει ο Freud).
Μ΄αυτές τις 2 φράσεις, δεν έχουµε τίποτα καινούριο.
Ο γιος ευχόταν τον θάνατο του πατέρα του ως λύτρωση από τα βασάνά του,
έκανε ό,τι µπορούσε για να µην του το δείξει, αλλά αυτή η ευχή ήταν
απολύτως στο συνειδητό του.
Τι είναι δηλ. το καινούριο εδώ?
Είναι το όνειρο που αφαιρεί ένα στοιχείο από το κείµενό του, για να προκύψει
µια επίδραση -effekt. Το φαινόµενο της αφαίρεσης παίρνει µια θετική αξία.
Η ερµηνεία δεν έχει σκοπό να ξανακατασκευάσει µια “και καλά” ασυνείδητη
επιθυµία, όπως θα περίµενε κανείς µε το “σύµφωνα µε την ευχή του”.
Πράγµατι, το “σύµφωνα µε την ευχή του”, αν το αφήσουµε µόνο του, δεν
σηµαίνει τίποτα. Νόηµα παίρνει από την προηγούµενη φράση.
Έχουµε εδώ ένα καλό παράδειγµα, να δούµε πως λειτουργούν τα σηµαίνοντα
µέσα στον ψυχισµό. Οι σηµαίνουσες µορφές κρατιούνται όταν έρχονται να
συνδεθούν µε άλλα σηµαίνοντα.
Από την µια έχουµε Απώθηση Verdrängung ανήκει στο πεδίο της
παράστασης Vorstellung
και από την άλλη Έκθλιψη Elision= παραγωγή καινούριου νοήµατος από την
εκθλιψη των 2 φράσεων στο Προσυνειδητό.
Η έκθλιψη παράγει ένα εφέ σηµαινοµένου.
Αυτή η σηµαινόµενη επίδραση είναι η υποκατάσταση µιας κενής θέσης ενός
µηδέν, των όρων που εκλείπουν.
Αυτό για το οποίο τελικά πρόκειται είναι µια έκθλιψη σηµαίνοντος.
Αυτή η έκθλιψη προκαλεί εφέ σηµαινοµένου (νοήµατος), αυτό που
ονοµάζουµε εφέ µεταφοράς. Σ αυτήν την µεταφορά αναδύεται καινούριο
νόηµα, ένα σηµαινόµενο.
Ας προσπαθήσουµε να τοποθετήσουµε στο γράφηµα αυτά τα σηµαίνοντα της
αφήγησης:
είναι νεκρός
δεν το ήξερε
σύµφωνα µε την επιθυµία του.
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Μόνο τότε έχει νόηµα η λειτουργία του λόγου. Βάσει αυτών των τοπολογικών
δοµών και της εγγραφής σ αυτές των στοιχείων και των µεταξύ τους σχέσεων.
Είναι η µόνη εγγραφή που µπορεί να δώσει νόηµα στην ανάλυση αυτού του
ονείρου.
Οι 2 φράσεις εκθλίβονται από το όνειρο για να παράγουν µια επίδραση, effekt.
Τι είδους εφέ? ∆εν ξέρουµε, διότι η ίδια έκθλιψη της ίδιας ευχής, έχει
διαφορετική επίδραση στην κάθε ψυχική δοµή.
Στην ψύχωση το “δεν το ήξερε” είναι µια παραγνώριση του ίδιου του θανάτου
(Verwerfung), στην νεύρωση το “δεν ήθελε να ξέρει” συνδέετει αλλιώς µε το
είχε πεθάνει, ήταν νεκρός (V
Verneinung).
Συνεδρία 3.12.1958
Αφού µας ενδιαφέρει, λέει ο Λακάν το ερώτηµα της επιθυµίας και της
εκπλήρωσής της (στο µέτρο που η επιθυµία είναι σε λειτουργία στο όνειρο και
στο µέτρο που το όνειρο είναι η πραγµάτωσή της), ας πάρουµε για
παράδειγµα τα παιδικά
ιδικά όνειρα που παρουσιάζουν µια πρώτη συγγραφή της
επιθυµίας στο όνειρο.
Εδώ το όνειρο δεν έχει υποστεί παραµόρφωση ((Entstellung) και η επιθυµία
παίρνει έτσι έναν πιο ευθύ δρόµο.
Αναφερόµαστε στο όνειρο της µικρής Anna Freud που είναι µια αντίδραση
στην υγειονοµική αστυνοµία του σπιτιού (στην νταντά).
“Η πιο µικρή µου κόρη”, λέει ο Freud, “τότε
τότε 19 µηνών, είχε κάνει εκείνο το
πρωί εµετό και την κρατήσαµε όλη µέρα νηστική. Τη νύχτα που ακολούθησε
αυτήν την ηµέρα της πείνας, την ακούσαµε να φωνάζει από τον ύπνο της:
“Anna Freud, φράουλες, αγριοφράουλες, τάρτα, χυλός.!” Το µενού, λέει ο
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Freud “ήταν αυτό που θα ήθελε. Το όνοµά της το χρησιµοποιεί για να
αποκτήσει την νοµή του.
Τα δύο είδη φράουλας ήταν ενάντια στην νταντά, µια ρεβάνς, σ΄αυτό που
της είχε πεί, ότι όλο αυτό το έπαθε από τις πολλές φράουλες.”
Tο όνειρο της Άννας αρθρώνεται στον ύπνο φωναχτά. Οι εικόνες βρίσκουν
ένα συµβολικό επίθεµα -Affix σ' αυτά τα λόγια, στα οποία βλέπουµε να
παρουσιάζεται το σηµαίνον σε ξεριζωµένη κατάσταση, σε µια ακολουθία,
στην οποία η επιλογή των ονοµασιών δεν είναι αδιάφορη. Παριστάνει όλα
αυτά που απαγορεύθηκαν στην Άννα.
Αυτή η ακολουθία είναι ο κοινός παρονοµαστης που εισάγει µια ολότηταµονάδα στην διαφορετικότητα.
Σε µια σηµείωση ο Freud αναφέρει µια παροιµία του Ferenczi : “το γουρούνι
ονειρεύεται βελανίδια και η χήνα καλαµπόκι”. Εδώ έχουµε µια µονάδα που
επιλέγεται µε βάση την ικανοποίηση της ανάγκης.
Αντιθέτως στο όνειρο της Άννας είναι παρόν το σηµαίνον. (αυτό είναι που
κάνει το όνειρο αυτό παραδειγµατικό για τον Freud).
Το όνειρο παρουσιάζεται σαν ένα µήνυµα: Η Αννα Φρόυντ ανακοινώνει τον
εαυτό της, παίζει την σκηνή της, τα τρώει όλα και µετά λέει over!
Εδώ ειναι σκόπιµο να διακρίνουµε µεταξύ της ντιρεκτίβας ευχαρίστηση
Lustprinzip και της ντιρεκτίβας επιθυµία.
Η ευχαρίστηση συνδέεται περισσότερο µε την πρωταρχική διαδικασία, δηλ. µε
την παράσταση. Ο Freud χρησιµοποιεί τον όρο Vorstellung-Representation
στα πρώτα του σχήµατα στην αρχή της ευχαρίστησης Lustprinzip.
Όσο είναι µόνη της η πρωτογενής διαδικασία στο παιχνίδι, η παράσταση
καταλήγει µέσω τοπικής παλινδρόµησης στην ψευδαίσθηση. Αν δεν
πραγµατοποιηθεί µια ψυχοκινητική έξοδος (Motalität), ακολουθεί
παλινδρόµηση και αναδύεται στην αντίληψη Wahrnehmung/prise de vrai
µια ψευδαισθητική ικανοποίηση η οποία είναι παράσταση. Αυτό που ορίζουµε
εδώ, είναι κάθε άλλο παρά ανάγκη. Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη απαιτείται η
δευτερογενής διαδικασία.
Στο γράµµα 52 στον Fliess ο Fr υποστηρίζει την υπόθεση µιας ακολουθίας
εγγραφών-καταγραφών Niederschriften που σχηµατίζουν µια κανονική, µια
σωστή τοπολογία σηµαινόντων.
Νοµίζουµε ότι οι αντι-λήψεις θα ήταν ικανές να οδηγήσουν το
Υποκείµενο στην πραγµατικότητα.
Συµβαίνει το αντίθετο: είναι το Πραγµατικό, το οποίο πιάνεται στις
παραστάσεις
pre-positions
του
Υποκειµένου,
οι
οποίες
καταδεικνύουν µια σηµαίνουσα οργάνωση.
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Ας επανέλθουµε στο όνειρο της Άννας. Βλέπουµε ότι δεν πρόκειται σε καµµία
περίπτωση για την ικανοποίηση της ανάγκης. Μας οδηγεί σε µια άλλη σκηνή,
όπως λέει ο Freud, η οποία δεν βρίσκεται σ΄έναν νευρολογικό τόπο, αλλά
στην ίδια την δοµή του σηµαίνοντος.
Μόλις δωθεί το σηµαίνον και το Υποκείµενο οριστεί ως αυτό που εισέρχεται
στο σηµαίνον, έχουµε µια τοπολογία. Είναι αναγκαίο να αντιληφθούµε ότι
απαρτίζεται από 2 αλυσίδες, η µία πάνω από την άλλη.
Στο επίπεδο του ονείρου της Anna Freud υπάρχει µια αµφισηµία, η οποία
δικαιολογεί µέχρι έναν βαθµό την διαφοροποίηση που έκανε ο Freud έναντι
των ονείρων των ενηλίκων.

Πού εγγράφεται αυτό που λέει η Άννα? Στην πάνω η στην κάτω γραµµή του
σχήµατός µας?
Η πρώτη είναι διακεκοµµένη. Αυτό κάνει την ασυνέχεια τoυ σηµαίνοντος
εµφανή.
Η δεύτερη είναι συνεχής. Έχει τον τόπο της στο επίπεδο του αιτήµατος, κι
αυτό που εγγράφεται εδώ ανήκει στην κατηγορία της ολόφρασης2.
Αυτά είναι τα επιφωνήµατα, οι ολοφρά
ολοφράσεις,
σεις, για τα οποία µίλαγαν οι
γλωσσολόγοι: “ψωµί”, βοήθεια” κλπ. Η κραυγή επαρκεί από µόνη της και δεν
. Ολόφραση: Η ικανότητα να εκφραζόµαστε στην πρώτη φάση της κατάκτησης της
γλώσσας. Η ετυµολογία της λέξης είναι ελληνική, είναι το να εκφράζουµε µία
πρόταση µε µία λέξη: πήγαινε, µαµά, έλα..! η και να φτιάχνουµε δικές µας λέξεις.
Αυτή η ικανότητα αρχίζει στην ηλικία των 10 εως 12 µηνών. Είναι η εκφρ
εκφραση
σύνθετων ιδεών του παιδιού που αναφέρονται σε µια συνολική κατάσταση του και
εκφράζουν ευχές, συναισθήµατα, ευχαρίστηση, δυσαρέσκεια η ακόµη περισσότερα
απ΄ότι εκφράζει η γλώσσα των ενηλίκων. Και επειδή τους λείπει το λεξιλόγιο δεν
µπάλα”, µπορεί να
µπορούν να εκφραστουν
υν επ΄ακριβώς. Όταν το παιδί λέει “µπάλα
σηµαίνει όχι ότι ονοµάζει την µπάλα, αλλά ίσως να εκφράζει την επιθυµία να πάρει
δικιά του την µπάλα, η να την ξαναπιάσει αν έφυγε µακριά κλπ. (fort-da,
da, M.T.)
2
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χρειαζόµαστε την πρόταση για να καταλάβουµε ότι το µήνυµα παραπέπει σε
ένα ποµπό. Η κραυγή και µόνο µπορεί να συγκροτήσει τον ποµπό σαν
µοναδικό Υποκείµενο.
νο. ∆εν είναι όµως αυτό που συµβαίνει στο όνειρο της
Άννας.
Η ολόφραση έχει ένα όνοµα, είναι ένα επιφώνηµα (Interjektion).
Είναι στην λειτουργία του κάτω ορόφου, στο επίπεδο του αιτήµατος. “Ψωµί”,
βοήθεια” ...αυτά τα επιφωνήµατα βρίσκονται στην διάσταση του γενικού
λόγου (οµιλίας)- όχι µόνο του παιδιού.
Η ανάγκη πρέπει να περάσει από τις στενωπούς του σηµαίνοντος και
εκφράζεται εδώ σίγουρα µε έναν τρόπο παραµορφωµένο, µονολιθικό
(ανεξάρτητα αν αυτόν τον µονόλιθο, τον έχει σχηµατίσει το Υπ/νο σ΄αυτό το
επίπεδο).
Αυτό που συµβαίνει στον πάνω όροφο είναι κάτι άλλο. ∆εν είναι εύκολο να
πούµε τι συµβαίνει, όµως αυτό που συµβαίνει στον πάνω όροφο βασίζεται
στον κάτω.
Ας θυµηθούµε το παράδειγµα του Binet: “έχω
έχω 3 αδερφούς, τον Πωλ, τον
Ερνέστο και µένα”. (1ος όροφος)
οφος)
Αυτό φαίνεται φυσιολογικό σ΄ένα παιδί µέχρι µιας προχωρηµένης ηλικίας,
γιατί εκεί είναι η όλη εµπλοκή του Υποκειµένου στην πράξη της οµιλίας.
Μετράει και τον εαυτό του, ονοµάζει και τον εαυτό του. Άλλωστε υπάρχει και
η αµφισηµία του Είναι και του Έχειν.
Έχε
Για να διακρίνει το παιδι το εγώ (je) του Υποκειµένου του εκφεροµένου από
το εγώ (je) του Υποκειµένου της εκφοράς πρέπει να κάνει ένα βήµα ακόµα.
Αν κάνουµε αυτό το βήµα, της (αφαίρεσης), τότε λέµε ότι στον κάτω όροφο
είναι το Υποκείµενο του εκφεροµένο
εκφεροµένου.
Είναι νεκρός. Er ist tot.

Αυτός! είναι ο νεωτερισµός που εισάγει η οµιλία στον κόσµο. Από µόνο του το
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“Είναι νεκρός, Er ist tot”, έξω από την γλώσσα, δεν σηµαίνει τίποτα.
“Είναι νεκρός”, σηµαίνει δεν είναι πιά. Για να έχει αξία πρέπει να το αρθρώσει
ένα Είναι που στηρίζεται στην οµιλία.
Τώρα ο Λακάν δίνει ένα απλό παράδειγµα για να καταλάβουµε τον
διαχωρισµό του Υποκείµενο του εκφερόµενου και του Υποκείµενο της
εκφοράς.
Ο τετελεσµένος µέλλοντας: λεει κάποιος: τότε και τότε θα έχω γίνει σύζυγος,
πρόκειται για την µετατόπιση του Εγώ που θα µετασχηµατιστεί µέσω του
γάµου (το Υποκείµενο της πράξης του εκφεροµένου).
Απ την άλλη το λέει σε επίκαιρο χρόνο, από το σηµείο από το οποίο µιλάει.
Εδώ είναι το Εγω της πράξης της εκφοράς.
∆ηλαδή υπάρχουν 2 Υποκείµενα, 2 Εγώ, 2 όροφοι.
∆ιαχωρίζουµε λοιπόν το εκφερόµενο (κάτω γραµµή) από την εκφορά (πάνω
γραµµή).
Είναι 2 γραµµές, λέει ο Λακάν, όχι 2 λειτουργίες και την διπλότητα αυτή την
βρίσκουµε σε κάθε λεκτικό εγχείρηµα.
Πρέπει να κάνει κανείς ένα βήµα για να γίνει αυτός ο διαχωρισµός µεταξύ του
Εγώ της εκφοράς και του Εγώ του εκφεροµένου. ∆εν είναι από την αρχή εκεί.
Στο παράδειγµα του Binet χρειάζεται καιρός για να καταλάβει το παιδί, ότι σε
µια τέτοια διατύπωση κάτι δεν πάει καλά.
Όταν το ανθρώπινο Υποκείµενο καταπιάνεται µε την γλώσσα, µετράει και τον
εαυτό του.
Στο όνειρο της Άννας η εκφορά παρουσιάζεται σαν στοίβα, η µία πάνω στην
άλλη στοιβαγµένες µεταφορές, το Εγώ εν τούτοις, το οποίο εκφέρει,
ονοµάζοντας εαυτόν στην αρχή της ακολουθίας, δεν αναγνωρίζεται. Εδώ είναι
η πραγµατικότητα της ικανοποίησης ως απαγορευµένης.
Στο όνειρο του ενήλικα η επιθυµία πράγµατι παίρνει µια πιο πολύπλοκη
µορφή και η ερµηνεία του γίνεται πιο δύσκολή. Εδώ η απάντηση του Fr είναι
µια: αυτό συµβαίνει λόγω της λογοκρισίας.
Το παιδί έχει να κάνει µε την απαγόρευση, η το λεχθέν, το ειπωµένο “όχι” που
σχηµατίζεται από την απαγόρευση σ΄όλη την διάρκεια της διαπαιδαγώγησης,
δηλαδή έχει να κάνει µε το εγχείρηµα των σηµαινόντων, το οποίο δηµιουργεί
απ΄όλα αυτά ένα µη λεχθέν, µη ειπωµένο.
Με άλλα λόγια, η αλήθεια της επιθυµίας από µόνη της είναι παράβαση κατά
της αυθεντίας του Νόµου. Από κει και πέρα η έξοδος που έχουµε απ΄αυτό το
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καινούριο δράµα είναι το να λογοκρίνουµε την αλήθεια της επιθυµίας.
Η λογοκρισία στοχεύει την διαδικασία της εκφοράς.
Στην απώθηση υπάρχει η αναγκαιότητα µιας διαγραφής του Υποκειµένου στο
επίπεδο της διαδικασίας της εκφοράς.
Πρέπει να το φανταστούµε ως εξής: Κάθε οµιλία ξεκινά απ΄αυτό το
σταυροδρόµι που µαρκάραµε µε το κεφαλαίο Α. Με άλλα λόγια κάθε οµιλία
που εµπλέκεται το Υποκείµενο είναι ο λόγος του Άλλου.
Γι΄αυτό το παιδί δεν αµφιβάλλει καθόλου, ότι οι ενήλικες ξέρουν την σκέψη
του (οι γονείς του στην θέση Α).
Όταν οι 2 γραµµές πάρουν απόσταση µεταξύ τους, τότε µπορεί το παιδί να
σκεφτεί, ότι οι ενήλικες δεν ξέρουν τις σκέψεις του.
Γι΄αυτήν την απόσταση των δύο γραµµών, ο Λακάν χρησιµοποιεί λεκτικά
παραδείγµατα – ίσως έχουν να κάνουν µε την κατάκτηση της γλώσσας και
της άρθρωσης, ειδικά τα αρνητικά µόρια που χρησιµοποιόυνται για να
δηλώσουν ως λεχθέν ένα µη λεχθέν, είναι αυτά που συνεισφέρουν, ώστε οι 2
γραµµές να µην πέφτουν η µία πάνω στην άλλη.
Το παιδί βρίσκεται για καιρό πιασµένο στο παιχνίδι αυτών των δύο γραµµών.
Όταν οι 2 γραµµές αποστασιοποιηθούν, τότε εισάγεται στην απώθηση, για
την οποία χρειάζεται το παράδειγµα του Άλλου.
Υπάρχει λοιπόν στην άρνηση (Negation) αυτό το “δεν” .
Είναι το µη ειπωµένο που αφήνεται να ειπωθεί µέσω της άρνησης.
Η άρνηση είναι από τις πιο διεργασµένες µορφές απώθησης που εµφανίζονται
στο Υποκείµενο (υπάρχει και η Verwerfung).
Ο Freud την τοποθετεί αµέσως µετά την πρωταρχική κατάφαση Bejahung.
Μιλώ για την πρωταρχική άρνηση, λέει ο Λακάν, σε σχέση µε το µη λεχθέν.
Η επόµενη βαθµίδα είναι το “δεν ξέρει”, µέσω του οποίου ο Άλλος, ο οποίος
είναι ο τόπος της οµιλίας µου γίνεται καταφύγιο των σκέψεών µου, όπου
µπορεί να εισχωρήσει το ασυνείδητο και στο οποίο θα µπει για το Υποκείµενο
το περιεχόµενο της απώθησης. Το Υποκείµενο βαδίζει σύµφωνα µε το
παράδειγµα του Άλλου για να του διανοιχθεί η διαδικασία του απωθηµένου.
Η απώθηση δεν είναι εύκολο εγχείρηµα, γιατί αυτό για το οποίο πρόκειται
είναι ότι το Υποκείµενο σβήνεται, διαγράφεται.
Η απώθηση βασίζεται στα ακόλουθα, λέει ο Λακάν:
Για να σφραγίσει το Υποκείµενο αυτό το µη λεχθέν, αυτό το οποίο είναι προς
εξαφάνιση, ενεργεί µέσω του σηµαίνοντος.
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Γι΄αυτό ο Freud σ΄αυτό το όνειρο του νεκρού πατέρα λέει ότι η απώθηση
αφορά θεµελιωδώς την έκθλιψη 2 φράσεων:
1)
σύµφωνα µε την ευχή του
(ότι) αυτός το ευχόταν
2)
∆εν διατυπώνεται αλλιώς η απώθηση στον Freud παρά µόνο σαν κάτι που
τοποθετείται επί του σηµαίνοντος.
Συνεδρία 10.12.58
“∆εν λέω ότι....(je ne dis pas que...) είναι η πρόταση που ο Freud τοποθετεί
στην ρίζα της άρνησης, όταν το Υποκείµενο συγκροτείται ως ασυνείδητο
Υποκείµενο.
Η λειτουργία του “ne”, “nicht', στο “εγώ δεν λέω”, κάνει σαφή την πιο ριζική
ιδιότητα του σηµαίνοντος, το οποίο παρουσιάζεται ως κάτι που µπορεί να
διαγραφεί και το οποίο δύναται να υφίσταται παρ΄όλα αυτά περαιτέρω µέσα
σ΄αυτό το εγχείρηµα της διαγραφής. Το ίχνος του βήµατος (pas) του
Παρασκευά, το οποίο ο Ροβινσώνας, το σηµειώνει σβήνοντάς το, µε έναν
σταυρό.
Αυτό το “δεν” εκφράζει την ασυµφωνία ανάµεσα στο εκφερόµενο και την
εκφορά.

Η άρνηση συνδεεται µε την εκφορά.
Αυτές οι παρπάνω παρατηρήσεις είναι για να δείξουν πως η άρνηση στην
γλωσσική της ρίζα είναι κάτι που µεταναστεύει από την εκφορά στο
εκφερόµενο. (στα αγγλικά I do not eat, δανείζεται το βοηθητικό ρήµα το
οποίο εισάγει την διάσταση του Υποκειµένου).
Στην συγκρότηση του Υποκειµένου, η ανακάλυψη ότι ο Άλλος δεν ξέρει
τίποτα από τις σκέψεις του είναι φοβερό κατόρθωµα. Ανοίγει τον δρόµο,
πάνω στον οποίο το Υποκείµενο αναπτύσσει την αντιφατική απαίτηση, η
οποία παραµένει κρυµµένη από το µη λεχθέν.
Εκεί δηλ. Θα διαιρεθεί και θα αποκτήσει την διάσταση του Ασυνειδήτου.
Εδώ είναι και το βήµα που κάνει η Ψυχανάλυση έναντι της φιλοσοφικής
παράδοσης, η οποία ξεχνάει το Υποκείµενο που µιλάει.
Η αναλυτική εµπειρία ορίζει το αντικείµενο όχι στην γενικότητα του ως
σύστοιχο-Korrelat του Υποκειµένου, αλλά στην µοναδικότητά του, ως αυτό
που στηρίζει εκείνη την στιγµή το Υποκείµενο, την στιγµή στην οποία βλέπει
την υπαρξή του κατάµατα, την στιγµή που πρέπει να διαγραφεί ως
Υποκείµενο πίσω από ένα σηµαίνον.
Σ΄αυτό το σηµείο, που είναι ένα σηµείο πανικού, κρατιέται στο αντικείµενο
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της επιθυµίας.
Οι σχέσεις του Υποκειµένου µε το αντικείµενο είναι σχέσεις επιθυµίας. Το
αντικείµενο που στηρίζει το Υποκείµενο είναι αντικείµενο γλώσσας.
Εξαφανίζεται πίσω από το σηµαίνον.
Παραθέτω τα λόγια του Λακάν:
Ας δούµε στο επίπεδο της επιθυµίας τις σχέσεις Υποκειµένου και α
(αντικειµένου). Η σχέση του Υπ/νου µε το αντ/νο δεν είναι σχέση ανάγκης.
Είναι σύνθετη σχέση. ∆εν είναι λοιπόν το αντ/νο της ανάγκης, αλλά αυτό το
κάτι, απ΄το οποίο το Υποκείµενο εκείνη την στιγµή στηρίζεται, την στιγµή
που θέτει εαυτόν στην ύπαρξη, µε τον ριζικότερο τρόπο, δηλαδή το ότι
υπάρχει στην γλώσσα.
Να το πούµε διαφορετικά, το αντ/νο αποτελείται από κάτι που είναι έξω από

τον εαυτό του και δύναται να πιαστεί στην ουσιαστική γλωσσική του
διάσταση µόνο την στιγµή που αυτό, ως Υποκείµενο πρέπει να εξαφανιστεί,
να σβήσει, να διαγραφεί πίσω από ένα σηµαίνον.
Αυτή η στιγµή είναι ένα σηµείο πανικού για το Υποκείµενο, και πρέπει, το
Υπ/νο από κάπου να πιαστεί, και πιάνεται από το αντ/νο ως αντ/νο της
επιθυµίας.
Είναι αυτό που λέµε: αν µπορούσαµε να µάθουµε τι έχασε ο τσιγκούνης όταν
του έκλεψαν το πορτοφόλι, τότε θα µαθαίναµε πάρα πολλά.
3ο µέρος.
Είδαµε λοιπόν ότι η επιθυµία στο γράφηµα βρίσκεται ανάµεσα: από την µια
µεριά είναι το σηµείο εκκίνησης όπου το Υποκείµενο αλλοτριώνεται στο
βαθµό που πρέπει να περάσει τα στενά περάσµατα του σηµαίνοντος, στην
αλλοτρίωση του καλέσµατος, αυτό της ανάγκης, και από την άλλη είναι ο
τόπος ενός πέραν, όπου θα εισαχθεί ως ουσιώδης, η διάσταση του µη
λεχθέντος/µη ειπωµένου.
Αυτό το όνειρο που θα ακολουθήσουµε τώρα, είναι απ αυτά που µας
προβληµατίζουν, διότι κάνει την εµφάνισή του ένας νεκρός..
Ακολουθούµε το ερώτηµα της επιθυµίας και υπενθυµίζουµε οτι ο Freud
µίλησε για την αµφιθυµία των συναισθηµάτων για οικεία και αγαπηµένα
πρόσωπα.
Στο όνειρο λοιπόν, το Υποκείµενο βλέπει τον πατέρα του να εµφανίζεται
µπροστά του, τον πατέρα που µόλις έχει χάσει και τον διαπερνά βαθύς πόνος
στην σκέψη ότι ο πατέρας του είναι νεκρός και δεν το ήξερε.
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Ο Freud προσθέτει την φράση: “σύµφωνα µε την ευχή του”.
Οπότε έχουµε:
∆εν
εν ήξερε (ο πατέρας) ότι ήταν νεκρός (ο πατέρας)
σύµφωνα µε την ευχή του (του γιου).
Θα τα βάλω τώρα στο γράφηµα: Γράφηµα

Που να τοποθετήσουµε την επιθυµία?
Βάζω το “δεν ήξερε” στην κάτω γραµµή.
Αυτό αναφέρεται στην διάσταση της συγκρότησης του Υποκειµένου, στο
µέτρο που έχει να συγκροτηθεί ως ανήξερο, ως µη γνωρίζον. Είναι ο µόνος
δρόµος που έχει να διατηρήσει το µη λεχθέν ως µη λεχθέν. (δηλ. µέσω της
άρνησης Μ.Τ).
Αυτό είναι ένα εκφερόµενο.
Στηρίζεται όµως από µια εκφορά.
Είναι γνωστό ότι για κάθε ον που δεν µιλά – εννοεί οι νεκροί, Μ.Τ. - το “ήταν
νεκρός, είχε πεθάνει” δεν λέει τίποτα. Το “ήταν νεκρός, είχε πεθάνει”
προυποθέτει ότι το Υποκείµενο ήδη έχει εισαχθεί στην τάξη της ύπαρξης, ότι
εξ-υπάρχει στο σηµαίνον.
Ο γιος που τον έχει διαπερά
διαπεράσει
σει ένας βαθύς πόνος µπροστά στον πατέρα του.
Απέναντί του ο πατέρας, ο οποίος δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει, η ακριβέστρερα,
γιατί εδώ ο αόριστος έχει την πλήρη σηµασία του: δεν το ήξερε.
Ένα Υποκείµενο µας αφηγείται το εκφερόµενο του ονείρου για να ψάξουµε το
νόηµά του. Είναι λοιπόν ένα εκφερόµενο που µας το παρουσιάζει ως εκφορά.
Σ΄αυτό το σηµείο έχουµε ένα συναίσθηµα
συναίσθηµα-Affekt, τον πόνο.
Το πόνο για τι πράγµα? Για το ότι είχε πεθάνει. Κι απ΄την άλλη πλευρά: δεν
ήξερε. Τι δεν ήξερε? Ότι είχε πεθάνει.
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Πλευρά του Υπ/νου

Πλευρά του πατέρα

Πόνος
ότι ήταν νεκρός

∆εν ήξερε
ότι ήταν νεκρός

σύµφωνα µε την ευχή του
(απωθηµένο σηµαίνον)
Αυτό το σύµφωνα µε την ευχή του επιδέχεται πολλές χρήσεις.
Μπορούµε να δούµε ακριβώς, τι είχε θελήσει το Υποκείµενο κατά την διάρκεια
που φρόντιζε το πατέρα του. (να πεθάνει για να λυτρωθεί από τα βάσανά
του).
Επίσης µπορούµε να δούµε και την παιδική ευχή, να πεθάνει ο πατέρας (η
παιδική ευχή είναι πάντα, όπως µας λέει ο Freud ο καπιταλιστής του ονείρου
που βρίσκει στην παροντική ευχή τον επιχειρηµατία του).
Κι όµως!..µέσα απ΄αυτό το οιδιπόδειο επίπεδο ο πατέρας προµηθεύει τον γιο
(µέσω της απαγόρευσης) µε ένα στήριγµα, ένα άλλοθι, ένα είδος ηθικής
(moral) πρόφασης για να µην απαντήσει καταφατικά στην επιθυµία.
“Ήταν νεκρός, σύµφωνα µε την επιθυµία του”. Πού µας οδηγεί αυτό?.. στην
ιστορία του Οιδίποδα. Ο Οιδίποδας τιµωρήθηκε για το έγκληµα του να
υπάρχει στην επιθυµία. Στο χτύπηµα της τιµωρίας δεν βρίσκει κανένα άλλο
επιφώνηµα εκτός από το : καλύτερα να µην είχα γεννηθεί”. Εκεί επέρχεται η
ύπαρξη στην εξάλειψη της επιθυµίας της.
Μην ξεχνάµε ότι το Υποκείµενο είδε τον πατέρα του να πεθαίνει από µια πολύ
βασανιστική ασθένεια. Για τον πόνο του πατέρα το Υποκείµενο ήξερε. Αυτό
που δεν ήξερε είναι ότι ανέλαβε τον πόνο του πατέρα, τον πήρε πάνω του.
(τα παράλογα όνειρα, λέει ο Freud στην “Ερµηνεία των Ονείρων”, κεφ 4 είναι
η ισχυρή άρνηση ενός νοήµατος).
Το Υποκείµενο µπορεί να έχει γνώση ΄τι ο πατέρας δεν ήξερε για την ευχή
του να πέθάνει, να τελειώνουν τα βάσανά του. Επίσης µπορεί να έχει γνώση η
όχι (αναλόγως στο σηµείο που έχει φτάσει στην ανάλυση) ότι πάντα ευχόταν
να πεθάνει ο πατέρας ως αντίπαλος.
∆εν έχει όµως γνώση ότι παίρνοντας πάνω του τον πόνο του πατέρα στοχεύει
να διατηρήσει µια άγνοια, δηλ. Κάτι που δεν ξέρει ο ίδιος, µια άγνοια που του
είναι και απαραίτητη.
Στο τέλος της ύπαρξης δεν υπάρχει τίποτε άλλο από τον πόνο της ύπαρξης.
Το Υποκείµενο ρίπτει στον άλλον την άγνοιά του.
Εδώ η ευχή θανάτου είναι η ευχή να µην ξυπνήσει για το εξής µήνυµα: Με το
θάνατο του πατέρα του εκτίθεται από δω και στο εξής στον δικό του θάνατο,
απ΄τον οποίο τον προστάτευε µέχρι τότε η παρουσία του πατέρα.
Οπότε καλύτερα να πάρει επάνω του τον πόνο του πατέρα που είναι ο πόνος
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του άλλου από το να βιώσει ότι απογυµνώνεται κι αυτό το τελευταίο µυστικό.
Την στιγµή που ο πατέρας πεθαίνει, ο γιος πέφτει θύµα της ευχής
ευνουχισµού του πατέρα. Το Υποκείµενο συναινεί να υποφέρει στην θέση του
άλλου. Πίσω απ΄αυτην την οδύνη όµως, διατηρήται µια αυταπάτη: ο φόνος
του πατέρα σαν φαντασιακή παγίδευση.

Το κρυφό περιεχόµενο αυτής της ευχής (το όνειρο δεν µας δίνει κανένα
στοιχείο γι αυτό, το κατέχουµε από την αναλυτική εµπειρία) είναι η ευχή για
τον ευνουχισµό του πατέρα, αυτό σηµαινει την κατ εξοχήν επιθυµία, η οποία
την στιγµή του θανάτου του πατέρα επιστρέφει στο γιο, γιατι τώρα είναι
αυτός που παίρνει σειρά για να ευνουχιστεί. Ακριβώς αυτό δεν πρέπει να
αποκαλυφθεί µε κανένα τίµηµα.
Αυτή η ευχή να ευνουχιστεί ο πατέρας είναι η µάσκα που καλύπτει κάτι πιο
βαθύ και σηµαίνον, δηλ. Την αναγκαιότητα που απαγορεύει στο Υποκείµενο
να ξεφύγει από την αλυσίδα της ύπαρξης, στο µέτρο που καθορίζεται από την
φύση του σηµαίνοντος. Αυτή η αναγκαία αλυσίδωση εκφράζεται όχι από το
“µε την ευχή του” αλλά από το “σύµφωνα µε”.
Το κίνητρο της απώθησης δεν είναι η απώθηση από κάτι πλήρες, το οποίο
αποκαλύπτεται, το βλέπουµε το καταλαβαίνουµε. Η απώθηση είναι η έκθλιψη
ενός απλού και καθαρού σηµαίνοντος, αυτή του “σύµφωνα µε”, αυτού που
επισηµαίνει την ασυµφωνία ή τη παραφωνία µεταξύ της εκφοράς και του
σηµαίνοντος, την σχέση µεταξύ αυτού που βρίσκεται στο εκφερόµενο και
αυτού που βρίσκεται στην αναγκαιότητα της εκφοράς.
Αυτό το σχηµατικό όνειρο παριστάνει την αντιπαράθεση του Υποκειµένου µε
τον θάνατο.
Αυτή η σκιά που καλεί το όνειρο έχει θανατηφόρο νόηµα. Πράγµατι τι
σηµαίνει η εµφάνιση του νεκρού αν όχι, ότι το Υποκείµενο δεν είναι νεκρό,
γιατί µπορεί να υποφέρει στην θέση του άλλου?
Και δεν τελειώνουµε εδώ.. Πίσω από αυτήν την οδύνη συνεχίζει να υφίσταται
το δόλωµα, το µοναδικό δόλωµα πάνω στο οποίο θα µπορούσε να πιαστει το
Υποκείµενο. Και πιο είναι αυτό? Είναι αυτό του αντιπάλου, του φόνου του
πατέρα, της φαντασιακής καθήλωσης.
($<>α, το α=άλλος, θα µιλήσει γι΄αυτό την επόµενη φορά).
Το Υποκείµενο στο µέτρο που διαγράφεται, µηδενίζεται, καταργείται µέσω
της δράσης του σηµαίνοντος, βρίσκει στήριγµα στον άλλον, ο οποίος είναι
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αυτός που ορίζει το αντ/νο ως τέτοιο για το Υποκείµενο που µιλάει.
Αυτόν τον άλλο, το προτιµόµενο, το πιο δυνατό αντ/νο του αν
ανθρώπινου
ερωτισµού θα προσπαθήσουµε να ταυτοποιήσουµε.
Αυτός ο άλλος είναι η εικόνα του ιδίου µας του σώµατος.
Αυτό που σώζει το Υποκείµενο από την διαγραφή του από το σηµαίνον είναι η
στήριξή του στην εικόνα του σώµατος (στάδιο του καθρέφτη).
Σας έδειξα, λέει ο Λακάν ότι η Άρνηση στην απαρχή της, στην γλωσσολογική
της ρίζα, είναι κάτι που µεταναστεύει από την εκφορά στο εκφερόµενο:

“∆εν ήξερε”

ότι ηταν νεκρός

σύµφωνα µε την ευχή του
η πραγµατική επίπτωση της επιθυµίας

Κάναµε µια κατανοµή
οµή των διυποκειµενικών λειτουργιών. Το Υποκείµενο
παίρνει πάνω του τον πόνο του άλλου,
λλου, ρίχνοντάς του απ την άλλη αυτό που
δεν ξέρει, δηλ. Την ίδια του την άγνοια. Η επιθυµία του είναι να διατηρήσει
αυτήν την άγνοια. Ακριβώς αυτό είναι η επιθυµία του ονείρου.
ονείρ
(να µην
ξυπνησει κλπ.)

Πρέπει να σταθεί απέναντι στον θάνατο. Αυτό το Χ το οποιο συνδέεται µε την
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λειτουργία του πατέρα, που παροντοποιείται µε τον πόνο της ύπαρξης είναι ο
άξονας γύρω από τον οποίο γυρίζουν όλα αυτά που ανακάλυψε ο Freud µε το
οιδ. Σύµπλεγµα, δηλ. Την σηµασία του ευνουχισµού.
Ο ευνουχισµός εδώ βιώνεται µέσω του άλλου, όπως ο θάνατος.
Ποιό είναι το σηµείο που όπως λέει ο Freud σπάζουνε τα κύµατα? (εννοεί τον
βράχο του ευνουχισµού)
Μέχρι ποιό σηµείο έχει δικαίωµα ο αναλυτής να ερµηνεύσει?
Στο επίπεδο του εκφεροµένου, 1ος όροφος: δεν ήξερε σύµφωνα µε την ευχή
του (η οµιλία του Υποκειµένου, και αυτό που ήθελε, που το θυµήθηκε, και
αυτό που ξέχασε παντελώς)
επανεγκαθιδρύεται στον 2ο όροφο, όροφο της κρυµµένης εκφοράς της
ασυνείδητης ανάµνησης, (στα ίχνη του οιδιποδείου και την παιδική επιθυµία
θανάτου του πατέρα)
Στην περίπτωσή µας το “σύµφωνα µε την ευχή του” δινει το κλειδί για την
επιθυµία του ονείρου.
Ποιά ειναι η επιθυµία σ' αυτήν την αποφασιστική στιγµή στη ζωή του
Υποκειµένου που εξαφανίζεται ο πατέρας?: το να παρεµβάλλει την εικόνα του
αντ/νου (εδώ ο µικρός άλλος, Μ.Τ.) για να το µετατρέψει σε στήριγµα µιας
διαρκούς άγνοιας, απ΄την οποία επικαλύπτεται η επιθυµία.
Το “δεν 'ήξερε” είναι ένα άλλοθι, συντηρεί την λειτουργία απαγόρευσης που
προάγεται από τον πατέρα. Αυτό είναι που δανείζει στην επιθυµία την
αινιγµατική και αβυσσαλέα της µορφή. Χωρίζει το Υπ/νο από την επιθυµία του,
του παρέχει όµως µια προστασία, µια άµυνα τελικά έναντι σ΄αυτήν την
επιθυµία.
Ως τέτοιο παρουσιάζεται πράγµατι το αντ/νο της ανθρώπινης επιθυµίας. Σε
µια σβησµένη, φευγαλέα µορφή,
απ την οποία έχουµε κάποια ιδέα ότι ο ευνουχισµός φαίνεται να είναι
αποδεδειγµένα αυτό που θα λέγαµε τελευταία εκδοχή.
Η θεµελιώδης φαντασίωση µεταµορφώνει το αντ/νο της επιθυµίας σε
στήριγµα θεµελιακής µετωνυµίας.

Συνεδρία 07.01.1959
Ας επιστρέψουµε για µια τελευταία φορά στο όνειρο του νεκρού πατέρα.
Βλέπουµε να αρθρώνεται ως εξής:
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“∆εν το ήξερε”

στην πάνω γραµµή του σχήµατος.

Σχηµατίζει µια ουσιωδώς υποκειµενική αναφορά. Εδώ, λέει, βλέπουµε στο
βάθος την διάσταση του Υποκειµένου.
Αυτό το Υποκείµενο που λέει, ότι ο Άλλος δεν ξέρει, αυτό το Υποκείµενο
παρουσιάζεται ως γνώστης.
Η κατωτερότητα του Άλλου δεν βασίζεται στο ότι είναι νεκρός, αλλά στο ότι
“δεν ξέρει”.
Έτσι,
ι, µ΄αυτόν τον τρόπο προσάπτεται η άγνοια στον Άλλον, παρ΄όλο που
πρόκειται για την άγνοια του Υποκειµένου, σε σχέση µε την σηµασία του
ονείρου του και προ πάντων σε σχέση µε την φύση του πόνου, τον οποίο
µοιράζεται, εκείνου του πόνου της ύπαρξης ως τέτοιας,
τέτοιας, ο πόνος που σβήνει
κάθε επιθυµία.
Αν το Υποκείµενο παίρνει πάνω του τον πόνο, πλην όµως τον θεµελιώνει
πάνω στην άγνοια του Άλλου, το κάνει, διότι αρνείται την πραγµατικότητα θα
τον πάρει επάνω του, γιατί στον αγώνα του µε τον θάνατο βίωσε κάτι που το
απείλησε.
Αντιδρά λοιπόν µεταξύ του εαυτού του και της αβύσσου, που ανοίγεται κάθε
φορά που έρχεται αντιµέτωπο µε τα έσχατα της ύπαρξής του. Η εικόνα που
στηρίζει την επιθυµία του είναι η αντιπαλότητα µε τον πατέρα.
Για να την ξαναζωντανέψει φαντασιακά βρί
βρίσκει
σκει ένα λεπτό γεφυράκι, χαρη
στο οποίο δεν καταβροχθίζεται.
Ο θρίαµβός του έγκειται στο να “ξέρει”, την στιγµή που ο Άλλος δεν ξέρει.
Όµως στην πραγµατικότητα βιώνει τον θάνατο του πατέρα ως την εξαφάνιση
της ασπίδας απέναντι στον απόλυτο Κύριο, τον θάνατο.
θάνατ

Μαρία Ταλαρούγκα
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