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Hartung , Composition T54.15,1954,huile sur toile,130x97cm, Nantes.






Ψυχανάλυση

Φώς
Περισσότερο φώς.
Στις λέξεις, τους ήχους, τη φωνή τους
Τ’ αναζητάμε.
Χρόνια και χρόνια. Κάποτε πιάνουμε τον αίλουρο,
Γρήγορα μας ξεφεύγει.
Θαρρούμε τον κρατούμε.
Όλο φεύγει.
                               Μίνα Μπούρα 






Σημειώσεις από το κείμενο του Ζ. Λακάν : «H κατεύθυνση της θεραπείας και οι αρχές της δύναμης της». [La direction de la cure et les principes de son pouvoir]
 Το κείμενο αυτό το παρουσιάζει ο Ζ. Λακάν τον Ιούλιο του 1958 στο διεθνές συμπόσιο της Γαλλικής Εταιρείας Ψυχανάλυσης (S.F.P) στο Ρουαγιαμόν στην Γαλλία. Η Γαλλική Εταιρεία Ψυχανάλυσης δημιουργήθηκε από τον D. Lagache, την J. Favez-Boutonnier, την F. Dolto και τον J. Lacan όταν εκδιώχθηκαν το 1953 από την Εταιρεία Ψυχανάλυσης του Παρισιού (S.P.P.) και συγχρόνως από το Διεθνή Σύλλογο Ψυχανάλυσης (I.P.A.). Ο Λακάν μιλά στο κείμενο για αυτό που του προσάπτουν: ότι χρησιμοποιούσε στις αναλύσεις του την επιρροή-εξουσία του. Οι επικριτές αναφέρονται κυρίως στις κυμαινόμενες συνεδρίες του Λακάν. Το κείμενο, εννοείται, δημιούργησε μεγάλο θόρυβο. 
Ο Alain Vanier αναφέρει πως ο Λακάν επέλεξε δυο όρους που είναι αμφίσημοι. Το direction που παραπέμπει, αφενός στην καθοδήγηση, αφ’ ετέρου στην οδηγία, μόρφωση. Ετυμολογικά σημαίνει ευθεία γραμμή. Από την άλλη χρησιμοποίησε το pouvoir το οποίο σημαίνει εξουσία, δύναμη καθώς και αυτό που επιτρέπει η πράξη του αναλυτή, όπως λέει ο Vanier. Ο Λακάν όπως αναφέρει ο Vanier θέλει να κάνει μια κριτική και να καταγγείλει το γλίστρημα, όταν από την αδυναμία να υποστηρίξει μια αναλυτική πράξη ο αναλυτής ξεπέφτει στην άσκηση εξουσίας, όπως το γράφει ο Λακάν. Ο Σκολίδης γράφει πως ο Λακάν με αυτό το κείμενο διαφοροποιείται ως προς την τότε πρακτική της ανάλυσης, καλώντας στην επιστροφή στο Φρόιντ. Είναι όπως λέει το απόσταγμα των πρώτων πέντε χρόνων διδασκαλίας του, 1953-1958. Για να γράψω το κείμενο στα ελληνικά, χρησιμοποίησα την ανέκδοτη μετάφραση του Β. Σκολίδη (1998). 
Το παρόν κείμενο  προέκυψε χάρη στη μελέτη του σεμιναρίου VI: «Η επιθυμία και η ερμηνεία της» (1958-1959) που έγινε σε ομάδα μελέτης με συναδέλφους.   
Θεωρώ ότι το κείμενο όπως συχνά στα Γραπτά, είναι συμπαγές. Είναι όμως απαραίτητο όποιος ασχολείται με την κλινική της ανάλυσης να το έχει διαβάσει αρκετές φόρες.   Αφενός για να εμβαθύνει στην πρακτική του και αφετέρου για να  κατανοήσει τις αστοχίες του. Αλλά επίσης και για να πάρει κουράγιο από την ακρίβεια του Λακάν στο λόγο, από την τρυφερότητα του προς τον αναλυόμενο καθώς και από το πλαίσιο προστασίας που προσφέρει στον αναλυτή.  Ο Λακάν ξεκινά λέγοντας ότι θα μιλήσει για τον «πρώτο κύκλο» της ανάλυσης και ότι θα διαλευκάνει τα επακόλουθα του. Σημειώνει και πληροφορεί τους επικριτές του ότι η ψυχανάλυση  δεν είναι μια πράξη που πηγαίνει από τον ένα στον άλλο. Γιατί ο αναλυτής συμμετέχει με το ασυνείδητο του, με το πώς έχει περάσει μέσα του η δική του ανάλυση, το τέλος της, καθώς και «το βαθμό συνέπειας που έχει αποκτήσει μέσα του η αναλυτική θεωρία». Αυτά μεταδίδει στον αναλυόμενο. Kάτι από τη δική του έλλειψη του «είναι».
 Η ανάλυση δεν είναι μια πράξη «συναισθηματικής αναδιαπαιδαγώγησης» λέει στους επικριτές του και επιμένει ο Λακάν. Η  διαπαιδαγώγηση μπορεί να περιέχει και την καθοδήγηση συνείδησης. Καθοδήγηση, είναι επίσης η λέξη που χρησιμοποιεί ο Σκολίδης για να μεταφράσει τη λέξη direction, τόσο στον τίτλο του άρθρου όσο και μέσα στο κείμενο: «H καθοδήγηση της θεραπείας και οι αρχές της εξουσίας της».
Η καθοδήγηση συνείδησης χρησιμοποιείται συνήθως από τη θρησκεία όπως  λέει ο Λακάν.  
Στην ανάλυση η καθοδήγηση είναι η διαδικασία που οδηγεί τον  αναλυόμενο  να πάψει να ακούει ή να μην αρχίσει ποτέ να ακούει τι λέει ο ίδιος σε συμβολικό επίπεδο.  Θα έλεγα πως είναι η  επανάληψη και επιβολή στον άλλο μιας σκέψης, που θεωρείται πλήρης. Μιας σκέψης συχνά λανθασμένης, γιατί είναι στερημένη από το πλαίσιο της. 
Έτσι προκύπτει το ερώτημα : 
Πώς μπορεί να υποστηρίξει ο αναλυτής αυθεντικά τη θέση του? 
Αρχικά θα λέγαμε  όταν ο ίδιος αποδέχεται ότι δεν υπάρχει μια αλήθεια, ότι η πραγματικότητα συντίθεται από την αλυσίδα των σημαινόντων  και ότι ο αναλυόμενος είναι λόγος που ρέει. Δηλαδή όταν τελικά ο αναλυτής αποδέχεται, ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί  παρά μόνο κάποια φευγαλέα σημαίνοντα ενώ «χρειάζεται να συγκρατεί το παράδοξο του κερματισμένου χαρακτήρα της». [της ανάλυσης] 
Πράγματι, «ο αναλυτής κατευθύνει τη θεραπεία όπως λέει ο Λακάν, όχι τον αναλυόμενο».
Καταρχήν φροντίζοντας το υποκείμενο να ακολουθεί τον αναλυτικό κανόνα ώστε σιγά- σιγά ο αναλυόμενος να οδηγηθεί στην ασυνείδητη επιθυμία του . Εδώ βρήκα ένα ωραίο κομμάτι από ένα άλλο κείμενο του Λακάν το οποίο σας παραθέτω: « Το μόνο που αξίζει δεν είναι το ιδιαίτερο, είναι το μοναδικό . Ο θεμελιώδης κανόνας σημαίνει: Αξίζει τον κόπο να αργοπορείς διασχίζοντας μια ολόκληρη σειρά από ιδιαίτερα, προκειμένου να μην παραλειφθεί κάτι το μοναδικό, είναι αυτό που έχω αποκαλέσει με το όνομα του: πεπρωμένο». Το να «εξαγάγεις» το μοναδικό, είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο με μια εύνοια της τύχης, την οποία μπορείς να αδράξεις μόνο μέσω του κανόνα του ελεύθερου συνειρμού, στο μέτρο που ενοχλεί την αρχή της ευχαρίστησης». 
Στο τέλος του κειμένου θα πει: « ο κανόνας μας συγκρατεί από το να κατευθύνουμε το υποκείμενο προς τον πλήρη λόγο… αλλά το αφήνουμε ελεύθερο να επιχειρεί κάτι τέτοιο. Αυτή η ελευθερία είναι κάτι που το υποκείμενο δυσκολότατα ανέχεται». 
«Οι ελεύθεροι συνειρμοί καταπιέζουν το υποκείμενο  επειδή εκβάλλουν σε έναν ελεύθερο λόγο σ’ έναν πλήρη λόγο που θα ήταν επώδυνος. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από το να πεις κάτι που θα μπορούσε να είναι αληθινό. Διότι με το να ειπωθεί θα γινόταν αληθινό αν πράγματι ήταν κι ένας θεός ξέρει τι συμβαίνει όταν κάτι, όντας αληθινό δεν μπορεί πλέον να επανέλθει υπό αμφιβολία». 
Στη συνέχεια παραθέτει τους τρείς τρόπους με τους οποίους ο αναλυτής συμμετέχει « πληρώνοντας» και αυτός , για το «κοινό εγχείρημα» με τον αναλυόμενο:   1) με λέξεις μέσω της ερμηνείας και του επιτελέσματος της, 2) με τη μεταβίβαση 3) με ότι ουσιαστικότερο διαθέτει στην πιο ενδόμυχη κρίση του εφ’ όσον εμπλέκεται  σε μια πράξη που αγγίζει την καρδία του «είναι».
Αυτά τα τρία σημεία θα αναπτύξει στο κείμενο:
·	Ποια είναι η θέση της ερμηνείας? Η ερμηνεία συνδέεται με τη γλώσσα και τη λογική όπως μας είχε πει ο Γ. Δημόπουλος. 
« Κανένας δείκτης δεν αρκεί για να δείξει που δρα η ερμηνεία, εάν δεν δεχτούμε κατηγορηματικά την έννοια της λειτουργίας του σημαίνοντος». Ο Λακάν σημειώνει πως ο αναλυτής έχει την ευχέρεια «να αποφασίσει το χρησμό του κατά το δοκούν… ελεύθερος για τη χρονική στιγμή, για τον αριθμό καθώς και για την επιλογή των παρεμβάσεων του»…  «ως εάν  ο κανόνας να διατυπώθηκε έτσι, ώστε να μην εμποδίζεται ο αναλυτής στην «εκτελεστική του ευχέρεια» … «παραλαμβάνοντας έτσι από την ερμηνεία του ως υλικό ό,τι παρήγαγε».
Να πως ορίζει στην αναλυτική κατάσταση τη στιγμή της ερμηνείας ο Λακάν: 
«Σε ποια σιωπή πρέπει να υποχρεωθεί τώρα ο ψυχαναλυτής ώστε να καταστήσει ορατό, πάνω από αυτό το τέλμα, το υψωμένο δάχτυλο του Αγίου Ιωάννη του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ώστε η ερμηνεία να ξαναβρεί τον ακατοίκητο ορίζοντα του «είναι» όπου οφείλει να εκδιπλώνεται η  υπαινικτική αρετή της?» 
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Η ερμηνεία έχει πάντα να κάνει με τον Άλλο δηλαδή με το άκουσμα της ομιλίας του αναλυόμενου σε συμβολικό επίπεδο και δρα χάρη στη λειτουργία του σημαίνοντος στο οποίο το υποκείμενο «υποτάσσεται». Σύμφωνα με τον Λακάν, αρχικά, ο μεν αναλυτής χρειάζεται να έχει στο νου του ότι αυτός που έχει μπροστά του «είναι μονάχα  λόγια», σκέφτομαι, ώστε να επιτρέπει στον αναλυόμενο να προχωρά, ώστε να μπορεί ο λόγος να κυλά, ώστε να μην νιώθει ο αναλυτής ότι κατέχει κάποια αλήθεια.  Ο δε αναλυόμενος  στην αρχή, «χρειάζεται να ξεχάσει ότι πρόκειται μόνο για λόγια». Χρειάζεται σκέφτομαι, να αποδεχθεί σιγά-σιγά πως τα έργα αποτελούνται από λόγια, τα λόγια έχουν επίπεδα και ότι ο λόγος έχει την βαρύτητα του έργου. «Οι λέξεις ηρεμούν, οι λέξεις έχουν σάρκα», όπως λέει η φιλόσοφος Ζενεβιέβ Φραίς. 
 «Η θεωρία μας του σημαίνοντος είναι καταρχήν πειθαρχία στην οποία εξασκούνται εκείνοι που καταρτίζουμε [δηλαδή οι ψυχαναλυτές], [πειθαρχία] ως προς τους τρόπους επενέργειας του σημαίνοντος στην ανάδειξη του σημαινόμενου, μοναδική οδός προκειμένου να συλλάβουμε ότι η ερμηνεία εγγραφόμενη στα πλαίσια της  μπορεί να παράγει κάτι καινούργιο.»
Αυτός είναι ο στόχος της ερμηνείας. «Δεν αναζητούμε, λέει ο Λακάν, τη συναίνεση του υποκειμένου, ούτε και το αίσθημα ότι με τον αναλυόμενο αλληλοκαταλαβαινόμαστε… ούτε γίνεται [η ερμηνεία] για να επισημάνουμε μια αδυναμία του αναλυόμενου την οποία πρέπει να βοηθήσουμε»…
… «Η ερμηνεία, λέει ο Λακάν, είναι κάτι που δύσκολα κάποιος  μπορεί να το δεχτεί  χωρίς να το απορρίψει. Αλλά, συνεχίζει, η ερμηνεία παίρνει αυτές τις μορφές [που είπαμε παραπάνω] εξ’ αιτίας του φόβου της άγνοιας που διακατέχει τον αναλυτή, της διάθεσης του που δεν είναι διάθεση να ικανοποιήσει, αλλά να μην απογοητεύσει, της ανάγκης του που δεν είναι ανάγκη να κατευθύνει αλλά να κρατά το πάνω χέρι. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν τοποθετείται σε μια δυαδική σχέση με τον αναλυόμενο την οποία έχει ως το ιδεώδες της πράξης του». Θα λέγαμε για να τα βγάλει πέρα.
 «Επιθυμία, λέει, είναι τα πάθη του είναι, ό,τι εξυπονοεί κάθε αίτημα πέρα από την ανάγκη, που μέσω αυτού [του αιτήματος] αρθρώνεται  και το οποίο αίτημα θα στερηθεί το υποκείμενο αν η ανάγκη που αρθρώνεται ικανοποιείται. Και ακόμη περισσότερο, συνεχίζει, η ικανοποίηση της ανάγκης είναι το δέλεαρ με το οποίο συνθλίβεται το αίτημα αγάπης». «Η επιθυμία, εάν ο Φρόιντ λέει την αλήθεια για το ασυνείδητο και εάν η ψυχανάλυση είναι απαραίτητη, δεν συλλαμβάνεται παρά μόνο μέσα στην ερμηνεία»… «Το όνειρο, λέει ο Λακάν γίνεται για την αναγνώριση της επιθυμίας». Το όνειρο αποδεικνύει ότι η επιθυμία είναι ασυνείδητη και είναι γλώσσα και αρθρώνεται μέσω της γλώσσας και χρειάζεται λέει ο Λακάν να την αφήνουμε να αρθρώνεται. «Διότι, λέει ακόμα ο Λακάν, το «είναι» της γλώσσας είναι το μη-είναι των αντικειμένων και το [γεγονός] ότι την επιθυμία την ανακάλυψε ο Φρόυντ στην θέση της μέσα στο όνειρο, αρκεί για να μας διδάξει».  
 «Μόνο από ένα λόγο, [την ερμηνεία του αναλυτή, υποθέτω]  που θα αναιρούσε την στάμπα που το υποκείμενο δέχεται από τα λεγόμενα του, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτός από το υποκείμενο ο εξευμενισμός που θα του επανέδιδε την επιθυμία του». Το υποκείμενο, όπως γράφει, μένει καθηλωμένο στα σημαίνοντά της ματαιωμένης επιθυμίας του και αυτά εκφράζει στο αίτημά του.
·	Σχετικά με την μεταβίβαση: Η μεταβίβαση είναι το συναισθηματικό κομμάτι, ανέφερε την προηγούμενη φορά ο Γ. Δημόπουλος, μέσω του οποίου ο αναλυτής οδηγεί.
Η «εκρηκτική ύλη» της ψυχανάλυσης η οποία θα έλεγα ενίοτε καίει τον αναλυόμενο ή/και τον αναλυτή .
«Η μεταβίβαση είναι εγγενής στο ομιλιακό ενέργημα, πράγμα που ενέχει μιαν ανταλλαγή σημείων που μετασχηματίζει τον ομιλητή και τον ακροατή».
Ο αναλυτής γράφει ο Λακάν « πληρώνει με τον ίδιο του τον εαυτό εφόσον τον προσφέρει σαν στήριγμα στη μεταβίβαση». «Η μεταβίβαση,  αντιτάσσει ο Λακάν στους επικριτές, είναι κεντρική έννοια της ανάλυσης τόσο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μετρό σύγκρισής για τη μεροληψία των θεωριών, όσων φυσικά μπαίνουν στον κόπο να την  κατανοήσουν  ως εργαλείο της εργασίας μας».                                                                                               
Η μεταβίβαση λέει ο Γ. Λεκάκης είναι ένα βασικό εργαλείο της αναλυτικής εργασίας, γιατί βάση αυτού που μεταβιβάζει το υποκείμενο σε εμάς, μας πληροφορεί για την ιστορία του και κατευθύνει τη θεραπεία δηλαδή μας οδηγεί να το οδηγήσουμε. Μιλά για το ποιες ήταν οι σημαντικές σχέσεις της ζωής του και για τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόταν-σχετίζεται με αυτές.  
Κάθε απάντηση στο αίτημα, λέει ο Λακάν, ανάγει τη μεταβίβαση σε υποβολή, είτε θεωρηθεί ματαιωτική είτε ανταμείβουσα. 
 «Η μεταβίβαση είναι υποβολή αλλά μια υποβολή που δεν ασκείται παρά με αφετηρία το αίτημα αγάπης»… «το οποίο  δεν είναι αίτημα ουδεμίας ανάγκης»… 
Η ανάλυση λέει ο Vanier, «διαιρεί τον αναλυτή. Κάνει τον πεθαμένο, προσφέροντας μια μάσκα, που δεν καλύπτει κανένα πρόσωπο. Έτσι χρειάζεται να εγχειρήσει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στη θέση του υποκειμένου που υποτίθεται ότι γνωρίζει και στο «είναι». Ξέρει ότι δεν είναι εκεί που τον τοποθετεί η μεταβίβαση». 
«Είναι φυσικό, συνεχίζει, o Λακάν, να αναλύουμε τη μεταβίβαση. Διότι ήδη από μόνη της η μεταβίβαση αποτελεί ανάλυση της υποβολής, δεδομένου ότι, η μεταβίβαση τοποθετεί το υποκείμενο ως προς το αίτημά του σε μια στάση που την οφείλει μόνο στην επιθυμία του». Οπότε λέει, η ματαίωση πρέπει να προέχει της ανταμοιβής.  
Ο ψυχαναλυτικός κανόνας: «πείτε ότι σας έρχεται και όπως σας έρχεται» είναι σύμφωνα με τον Λακάν,  το κίνητρο της μεταβίβασης. «Μέσα από το αίτημα , ανοίγεται όλο το παρελθόν μέχρι τα βάθη της πρώτης παιδικής ηλικίας. Να ζητάει το υποκείμενο δεν έπαψε ποτέ στη ζωή του, έζησε μια ζωή να ζητά και εμείς παραλαμβάνουμε τη συνέχεια». Αυτή είναι η παλινδρόμηση: «επιστροφή στο παρόν σημαινόντων χρησιμοποιημένων για αιτήματα που έχουν παραγραφεί». Οπότε σκέφτομαι, πως θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον κανόνα και ως : «ζητήστε ό,τι θέλετε».
«Η κατάσταση της παλινδρόμησης, σύμφωνα με  τον Λακάν, εξηγεί την πρωτογενή μεταβίβαση και την αγάπη με την οποία ενίοτε εκδηλώνεται. Και εφόσον αγάπη είναι να δίνει κανείς αυτό που δεν έχει, συνεχίζει ο Λακάν, ο αναλυόμενος μπορεί να περιμένει ο αναλυτής να του τη δώσει εφόσον ο αναλυτής δεν έχει και τίποτε άλλο να δώσει. Όμως ακόμη και αυτό το τίποτε ευτυχώς δεν του το δίνει… αυτός είναι ο λόγος που αυτό το τίποτε το πληρώνει ο αναλυόμενος και μάλιστα πολύ για να δείξει ακριβώς ότι διαφορετικά το πράγμα δεν θα άξιζε πολλά». 
Το αίτημα σκέφτομαι, ακούγεται πιο καθαρά όταν το υποκείμενο αποδεχτεί ότι δεν υπάρχει  τίποτε να λάβει . Η ματαίωση από τον αναλυτή του επιτρέπει ίσως να ακούσει, τι θέλει βαθύτερα. Μην λαμβάνοντας τίποτε, ο αναλυόμενος αποφασίσει ίσως,  να δώσει ο ίδιος στον εαυτό του.
Τελικά ο αναλυόμενος πληρώνει αδρά το να υπάρχει κάποιος που ακούει, κάποιος που αντέχει την έλλειψη του(ς). Έτσι αγαπά ο αναλυτής. Ακόμα θα έλεγα πως ο αναλυόμενος πληρώνει την ελευθερία  του η οποία του δίνεται  από την πειθαρχία του αναλυτή στο σημαίνον. 
« Ο ψυχαναλυτής είναι εκείνος που υπο-φέρει [αντέχει, υποστηρίζει, supporte] το αίτημα όχι όπως λένε για να ματαιώνει το υποκείμενο, αλλά για να επανεμφανίζονται τα σημαίνοντα στα οποία η ματαίωση του κατακρατείται».
·	Ας πάμε τώρα στο τρίτο τρόπο με τον οποίο πληρώνει ο αναλυτής, δηλαδή με «ό,τι ουσιαστικότερο διαθέτει στην πιο ενδόμυχη κρίση του εφ’ όσον εμπλέκεται  σε μια πράξη που αγγίζει την καρδία του «είναι».
Εδώ ο Λακάν ξεκινά με το θέμα της έλλειψης. « Το έλλειμμα του «είναι» του υποκειμένου είναι το επίκεντρο της ψυχαναλυτικής εμπειρίας το ίδιο το πεδίο όπου εκτυλίσσεται το πάθος του νευρωτικού.» Οι άλλοι αναλυτές στο άκουσμα της έλλειψης του «είναι» του νευρωτικού αντί να το αντέξουν μπαίνουν σε μια διαδικασία να τον βοηθήσουν, να τον ευχαριστήσουν και έτσι μπαίνουν σε μια φαντασιακή σχέση εξουσίας όπως ήδη είπαμε.  Η λακανική πρακτική είναι αυτή που επιτρέπει στο υποκείμενο μέσω της αποδοχής αυτής της έλλειψης να παράγει κάτι δικό του. 
Δυο είναι οι τομείς σκέφτομαι, που μπορεί να ασκήσει εξουσία ο αναλυτής. Ο ένας είναι μέσω της φιλανθρωπίας στον οικονομικό τομέα , ο άλλος μέσω της παροχής γνώσης. Το γεγονός ότι μέσα από την ανάλυση το άτομο μπορεί να ανακουφιστεί από κάποια συμπτώματα  την καθίστα έργο ζωτικής σημασίας. Και τι δεν θα έδινε ως χρήμα κάποιος για να απαλλαγεί, καθώς και τι άλλο να δώσει για να συντηρήσει την οδύνη του? Τα έχει δώσει όλα, να δώσει και χρήματα και να διακινδυνέψει να χάσει το σύμπτωμα του? Οπότε αρχίζει τα παζάρια με την ανάλυση και τον αναλυτή. Αν ο αναλυτής βοηθήσει οικονομικά είναι σαν μέσω του χαμηλού κόστους ο αναλυτής να αγοράζει το σύμπτωμα του αναλυόμενου έτσι ώστε να μπορεί ο αναλυόμενος  να το διατηρεί αλλά και ο αναλυτής να διατηρεί τον αναλυόμενο αφού αυτός  παραμένει σ’ αυτόν που έχει τόση κατανόηση για την οικονομική του κατάσταση… Ο καθένας κάτι κρατά.
 Σχετικά με την παροχή γνώσης νομίζω γίνεται πάλι, μια διαπραγμάτευση. Ο αναλυτής από φιλευσπλαχνία… ? από δική του έλλειψη επιθυμίας για την εργασία του? Από ανάγκη για εξουσία? Παρακωλύει το έργο του αναλυόμενου σκεπτόμενος εκείνος στη θέση του και λέγοντας του το πόρισμα της σκέψης του, είτε δηλαδή αυτό που λέει η εμπειρία , είτε αυτό που λέει η θεωρία. Πάντως δεν αφήνει τον αναλυόμενο να παραγάγει ο ίδιος το έργο του μέσω των σημαινόντων του. 
Η τυφλή καθοδήγηση, αντιτάσσει ο Λακάν στους επικριτές του, υπακούει στο : «είναι εξουσία, να κάνεις το καλό, καμία εξουσία δεν έχει άλλο σκοπό (fin) γι’ αυτό και η εξουσία δεν έχει τέλος (fin). Όμως , συνεχίζει, εδώ πρόκειται για άλλο πράγμα, για την αλήθεια, για τη μοναδική. Μόλις ο Οιδίπους πήρε τούτο το δρόμο [της αλήθειας εννοεί] παραιτήθηκε πάραυτα από την εξουσία».     
Θα έλεγα πως η αναζήτηση της αλήθειας ανοίγει το δρόμο προς την εσωτερική ελευθερία.
«Οι ψυχαναλυτές νομίζουν ότι μια που καταλαβαίνουν ένα σωρό πράγματα φαντάζονται ότι αυτός είναι ο στόχος στην αναλυτική πράξη : το να καταλαβαίνεις και έτσι θα υπάρξει ένα happy end. Το παράδειγμα της φυσικής επιστήμης μπορεί ωστόσο να τους διδάξει ότι τα πιο μεγαλειώδη επιτεύγματα, δεν εξυπακούουν ότι ξέρουμε προς τα που πηγαίνουμε. Καλύτερα να μην καταλαβαίνουμε προκειμένου να σκεφτόμαστε». «Σκέφτομαι» όπως το λέει η Hélène L’Heuillet «είναι το να πάρει κάποιος αυτή την ελάχιστη ελευθερία, που μπορούμε να ονομάσουμε καθυστέρηση». Να έχει το ελεύθερο να καθυστερήσει για να ξεδιπλώσει τη σκέψη του, το «είναι» του, θα έλεγα. Συνεχίζει ο Λακάν, «…η σκέψη των ψυχαναλυτών είναι μια πράξη που αποδιαρθρώνεται [αποσυγκροτείται, χαλάω τη διάρθρωση,  se défait]. Τούτο αφήνει την ελπίδα πως εάν τους κάνουμε να το καλοσκεφτούν, και την επανορθώσουν, ίσως καταλήξουν να την ξανασκεφτούν». Ενώ, αναφερόμενος στον Φρόιντ γράφει πως «είναι τόσο δεινός στοχαστής που η πράξη του   ολοκληρώνεται μέσα στη σκέψη», όπως λέει.  
Στην ανάλυση λέει, ο Λακάν,  «…το υποκείμενο πρέπει να βρει τη συστατική δομή της επιθυμίας του μέσα στο ίδιο το χάσμα που ανοίγει το επιτέλεσμα των σημαινόντων. Σημαίνοντα που αφορούν σε εκείνους οι οποίοι έρχονται για το υποκείμενο να εκπροσωπήσουν  τον Άλλο, στο βαθμό που το αίτημα του υπόκειται σ’ αυτούς. Η επιθυμία του ανθρώπου είναι η επιθυμία του Άλλου». Υποθέτω μιλά για τη θεμελιακή φαντασίωση. 
Το υποκείμενο  για να αμυνθεί θέτει στον αρχικό  Άλλο, τη μητέρα, το  πρωταρχικό ερώτημα, «τι με θέλεις?» στο οποίο απαντά μέσω της δόμησης μιας απάντησης-φαντασίωσης που υποθέτει ότι ο Άλλος έχει γι’ αυτό. Η θεμελιακή φαντασίωση είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο στηρίζει την επιθυμία-άμυνα απέναντι στον Άλλο. Επιθυμία βάση της οποίας το υποκείμενο διανύει τη ζωή του.
Το σημαίνον της επιθυμίας του Άλλου είναι ο φαλλός. Η λειτουργία του φαλλικού σημαίνοντος, σημειώνει ο Λακάν, στην αναζήτηση της επιθυμίας είναι όπως το διαπίστωσε ο Φρόιντ, το κλειδί του τι πρέπει να ξέρει κανείς για να τερματίζει τις αναλύσεις του. Να ανιχνεύσει ο αναλυτής μέσω ποιων σημαινόντων ο αναλυόμενος τοποθετείται σε φαλλική θέση.
«…ο αναλυτής οφείλει να αποδίδει σημασία στα μοναδικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το φαντασιωτικό σενάριο κάθε συγκεκριμένου ασθενούς. Αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά εκφράζουν την ιδιαίτερη μορφή jouissanse: απόλαυσης, του υποκειμένου…» . Τα μοναδικά γνωρίσματα εκφράζονται μέσω σημαινόντων και παραπέμπουν στα επιλεγμένα μερικά αντικείμενα του υποκειμένου. Κατά τον Λακάν τα μερικά αντικείμενα (στήθος, κόπρανα, φαλλός) {βλέμμα και φωνή τα προσθέτει το 1960}είναι σίγουρα σημαίνοντα  και το υποκείμενο είναι αυτά τα αντικείμενα ανάλογα με τη θέση στην οποία λειτουργούν μέσα στη βασική φαντασίωση (έτσι την αποκαλούσε τότε).
Και κλείνω με το πώς τοποθετείται ο Λακάν για την επιθυμία του αναλυτή που όπως έχει πει είναι το ζητούμενο,  ο άγνωστος x, της αναλυτικής διαδικασίας.  Στο τέλος του άρθρου σε μια παράγραφο που αφορά όπως διευκρινίζει την επιθυμία του αναλυτή γράφει : «Το παράδειγμα το δίνει ο Φρόιντ με την παρουσία του, ο οποίος μακράν του να ήταν ένας βολεμένος αστός ήταν μάλλον ένας άνθρωπος που δεν αγλαϊζόταν από κανένα  οίστρο των μαινάδων… Εξομολογήθηκε τα όνειρα του, [και όπως γίνεται στο παιχνίδι, πούντο πούντο το δαχτυλίδι]  στάθηκε ικανός να γνέσει το νήμα όπου γλιστρά το δαχτυλίδι [το σημαίνον υποθέτω] που μας ενώνει με το «είναι» και έκανε να χρυσοφέγγει μέσα στα χέρια τα σφαλισμένα που το ανταλλάσουν στο φευγαλέο παιχνίδι του ανθρώπινου πάθους, η σύντομη αναλαμπή του. [jeu de furet= αίλουρος] Ποιος άλλος μίλησε για τη μονοπώληση της απόλαυσης από εκείνους που σωρεύουν στους ώμους των άλλων τα βάρη της ανάγκης? Ποιός διερεύνησε τόσο ακαταπτόητα… τη γήινη αποτύπωση του πόνου, το νόημα της ζωής και όχι για να πει ότι δεν έχει νόημα (βολικός τρόπος να νίπτει κανείς τας χείρας του) αλλά για να πει ότι έχει ένα και μοναδικό οπού την επιθυμία την κουβαλάει ο θάνατος. Άνθρωπος της επιθυμίας, μιας επιθυμίας που ακολούθησε αναγκαστικά σε δρόμους οπού αυτή κατοπτρίζεται μέσα στο αισθάνεσθαι, στο κυριαρχείν και στο ειδέναι αλλά της οποίας στάθηκε ικανός να αποκαλύψει… το σημαίνον που δεν έχει ομοιό του: τον φαλλό, του οποίου το λαβείν και το  δούναι είναι για τον νευρωτικό εξίσου ανέφικτα, είτε ξέρει πως ο Άλλος δεν τον έχει, είτε πως τον έχει, διότι η επιθυμία του είναι αλλού : είναι η επιθυμία να είναι ο φαλλός και διότι πρέπει ο άνθρωπος αρσενικός ή θηλυκός να δεχτεί να τον έχει και να μην τον έχει, αφού πρώτα ανακαλύψει ότι ο ίδιος δεν είναι ο φαλλός».     
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