ΧΤΥΠΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
Ein Kind wird geschlagen (G.W., BD 12, s. 197-226)
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΩΝ
Το κείμενο του Freud και η ανάγνωση του από τον Lacan

Γιώργος Αρχαύλης1

Καταρχάς να σημειώσω ότι το κείμενο του Φρόιντ έχει μεταφραστεί στα ελληνικά2. Ο μεταφραστής έχει
αποδώσει τον τίτλο αποδίδοντας την παθητική διάθεση του ρήματος (‘Ein Kind wird geschlagen’, ‘Ένα
παιδί χτυπιέται’) με την ενεργητική ‘Χτυπούν ένα παιδί’ για λόγους μεταφραστικής ορθοέπειας όπως λέει.
Όμως, όπως θα δούμε αυτό δεν είναι χωρίς επιπτώσεις.
Το κείμενο έχει κομβική θέση στο έργο του Φρόιντ. Γύρω από αυτό διαπλέκονται μια σειρά από πολύ
σημαντικά θέματα όπως η φαντασίωση, η γυναικεία σεξουαλικότητα, ο μαζοχισμός και η διαστροφή.
Αρχικά είχα σκεφθεί να εντάξω την παρουσίαση αυτή στην σειρά παρουσιάσεων για το σεμινάριο της
Λογικής της Φαντασίωσης. Όμως, δεδομένου ότι Φρόιντ διατυπώνει εδώ κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα
της υποκειμενικής συγκρότησης, προτίμησα να δώσω την έμφαση στο ζήτημα της φαντασίωσης και του
μαζοχισμού.
Ο τίτλος του κειμένου είναι μια φράση, που ερχόταν με τον ίδιο μονότονο τρόπο από διαφορετικούς
αναλυόμενους ‘Ein Kind wird geschlagen’ («Ένα παιδί χτυπιέται»). Αποτελούσε την ομολογία μιας
φαντασίωσης με καθοριστικές επιπτώσεις για την απόλαυση του υποκειμένου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο
Φρόιντ συνάντησε την συγκεκριμένη φαντασίωση και στην ανάλυση της κόρης του Άννας. Μάλιστα, όταν
η Άννα3 θέλησε να γίνει δεκτή στην Ψυχαναλυτική Εταιρεία της Βιέννης έκανε μια εισήγηση που
αναφερόταν στο κείμενο του Φρόιντ στις 31 Μαΐου 1922, με τίτλο Beating fantasies and Daydreams,
αποφεύγοντας όμως να πει ότι παρουσιάζει την δική της περίπτωση.
Το κείμενο χωρίζεται σε 6 μέρη και θα αναφερθώ στα κυριότερα κατά την γνώμη μου σημεία.
1ο μέρος : Αρχικά ο Φρόιντ αναφέρεται στην σημειολογία της φαντασίωσης. Διαπίστωσε την επανάληψη
της διατύπωσης της φαντασίωσης ‘Ein Kind wird geschlagen’ με τον ίδιο μονότονο, μονολιθικό, τρόπο σε
ψυχαναγκαστικούς αλλά και υστερικούς ασθενείς του, κυρίως γυναίκες. Πέρα από την συγκεκριμένη
φαντασίωση, ονομάζει Schlagenphantasien, ‘φαντασιώσεις χτυπήματος ή ξυλοδαρμού’ τις φαντασιώσεις
με ανάλογο, μαζοχιστικό περιεχόμενο, όπου το υποκείμενο υπόκειται σε τιμωρία, ταπείνωση, υποτίμηση
ή απόρριψη.
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Το κείμενο παρουσιάστηκε στις 28.01.2021 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ.
Μετάφραση του Γιάννη Παπαχριστόπουλου, Εκδόσεις OPPORtUNA.
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Η Άννα Φρόιντ έκανε ανάλυση με τον πατέρα της σε 2 περιόδους, από το 1918 μέχρι το 1920 και από το 1922 μέχρι το 1924. Υπήρξε δασκάλα
από το 1914 μέχρι το 1920.
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Το υποκείμενο αποφεύγει να μιλήσει γι’ αυτήν την φαντασίωση, χρειάζεται χρόνος και ομολογείται
διστακτικά, με αντίσταση, ντροπή και ενοχή. Οι φαντασιώσεις αυτές μένουν στο περιθώριο του
υπόλοιπου υλικού της νεύρωσης. Συχνά, σ’ ένα πρώτο χρόνο η φαντασίωση ανακοινώνεται με την
απρόσωπη μορφή «Ένα παιδί χτυπιέται». Παρόλο που η εκφορά της δεν συμπεριλαμβάνει το υποκείμενο,
ο Φρόιντ διαπιστώνει ότι έχει να πει πολλά για την υποκειμενική θέση και την απόλαυση του
υποκειμένου. Παρατηρεί ότι σχετίζεται με συναισθήματα τέρψης και συνήθως καταλήγει σε αυνανιστική
ικανοποίηση, η οποία μπορεί να είναι αρχικά εκούσια, στην συνέχεια όμως – λόγω της απόλαυσης παίρνει καταναγκαστικό χαρακτήρα.
Αν και συνήθως οι αναλυόμενοι συνδέουν την εμφάνιση αυτής της φαντασίωσης με την θέαση ανάλογων
σκηνών στο σχολείο, ο Φρόιντ διαπιστώνει ότι τέτοιες φαντασιώσεις καλλιεργούνται από πολύ νωρίς,
πριν την σχολική περίοδο και εμφανίζονται ήδη από το 5ο ή 6ο έτος. Η θέαση σκηνών τιμωρίας παιδιών
από τον δάσκαλο στο σχολείο επαναδραστηριοποιούσε, ενδυνάμωνε ή μετασχημάτιζε το περιεχόμενο
τους, για παράδειγμα τα παιδιά γινόντουσαν «ακαθόριστα πολλά».
Όταν σε μεγαλύτερες ηλικίες έπαυαν οι αφορμές για την θέαση ανάλογων σκηνών, το υποκείμενο τις
υποκαθιστούσε ανατρέχοντας σε δημοφιλή αναγνώσματα της εποχής, όπως εκείνα της λεγόμενης Ροζ
Βιβλιοθήκης (ένας εύλογος τίτλος : Τα παθήματα ή οι κακοτυχίες της Σοφίας), ή Η καλύβα του μπάρμπαΘωμά που αναφέρεται στην ζωή των σκλάβων στην Αμερική. Ο Φρόιντ παρατηρεί ότι «... σε συναγωνισμό
με αυτές τις μυθοπλασίες η προσωπική φαντασιωτική δραστηριότητα του παιδιού άρχισε να επινοεί ένα
πλήθος καταστάσεων και ιδρυμάτων (θεσμών) εντός των όποιων χτυπούν κακά και άτακτα παιδιά ή τα
τιμωρούν με κάποιον άλλον τρόπο και τούς επιβάλλουν σωματικές ποινές προς συμμόρφωση (σελ. 11).»4
Ενώ η φαντασίωση συνδεόταν με την αυτοερωτική ικανοποίηση, η θέαση δεν προκαλούσε την
αναμενόμενη ικανοποίηση. Αντίθετα προκαλούσε ιδιαίτερα παροξυμμένα συναισθήματα και κάποιες
φορές το βίωμα γινόταν αφόρητο. Ο Φρόιντ σημειώνει ότι σπάνια το ίδιο το υποκείμενο έχει γίνει
αντικείμενο αυστηρής διαπαιδαγώγησης, όμως κάποια στιγμή το υποκείμενο είχε γίνει αντικείμενο
σωματικής τιμωρίας από τον γονέα, ο οποίος βέβαια υπερείχε σε σωματική δύναμη. Από την πλευρά του,
ο Λακάν συμπεραίνει ότι όλα αυτά δείχνουν ότι εκείνο που επενδύεται ερωτικά είναι ο συμβολικός
χαρακτήρας της φαντασίωσης (S05, 12.05.1958).
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου δεν φαινόταν να υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην φαντασίωση και σε
σχολικές εντυπώσεις, ή αναγνώσματα. Τότε τα ερωτήματα που έθετε ο Φρόιντ σχετικά με την γένεση και
το περιεχόμενο της έμεναν αδιευκρίνιστα. Έπρεπε να αρκεστεί σε «μια και μοναδική συνεσταλμένη
απάντηση : ‘Δεν θυμάμαι τίποτα επ’ αυτού. Χτυπούν ένα παιδί’». Τον Φρόιντ τον ενδιέφερε ιδιαίτερα η
ύπαρξη κάποιας συσχέτισης ανάμεσα στο φύλο του φαντασιωνόμενου υποκειμένου και του παιδιού που
χτυπούν, όμως και αυτή η ερώτηση έμενε αναπάντητη. Περιστασιακά αναδυόταν μια χαρακτηριστική
λεπτομέρεια : « Το μικρό παιδί το χτυπούν στα γυμνά οπίσθια».
Στο 2ο μέρος, Ο Φρόιντ αναφέρεται στην σχέση αυτής της φαντασίωσης με την διαστροφή. Η διατήρηση
της με σκοπό την αυτοερωτική ικανοποίηση θεωρείται ένα «πρωταρχικό γνώρισμα διαστροφής» . Ο
Φρόιντ θεωρεί ότι ένα συστατικό στοιχείο της σεξουαλικής λειτουργίας προηγήθηκε και αυτονομήθηκε
πρόωρα αποφεύγοντας τις εξελικτικές διαδικασίες, μαρτυρώντας την ιδιαίτερη ιδιοσυστασία του
υποκειμένου. Ο Φρόιντ σημειώνει ότι αυτές οι φαντασιώσεις βρίσκονται πέρα του υπολοίπου
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«Im Wetteifer mit diesen Dichtungen begann die eigene Phantasietätigkeit des Kindes, einen Reichtum von Situationen und
Institutionen zu erfinden, in denen Kinder wegen ihrer Schlimmheit und ihrer Unarten geschlagen oder in anderer Weise bestraft und
gezüchtigt warden (G.W., bd. 12, σελ. 198).»
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περιεχομένου της νεύρωσης και δεν καταλαμβάνουν κάποια θέση στην διάρθρωσή της, γεγονός που
δυσκολεύει την διερεύνηση τους.
Όσον αφορά την εξέλιξη μιας τέτοιας παιδικής διαστροφής, μπορεί «να περιπέσει σε απώθηση, να
υποκατασταθεί από την δημιουργία μιας αντίδρασης ή να μετασχηματισθεί μέσω μετουσίωσης». Σε
περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, ανοίγει ο δρόμος για την εκδήλωση κάποιας σεξουαλικής παρέκκλισης
στην ενήλικη ζωή (διαστροφή, φετιχισμός, ή αναστροφή). Αν επιδιώξουμε να ανασυστήσουμε μια
«αιτιολογική αλυσίδα» αυτής της παρέκκλισης, πιθανότατα αυτή θα διακοπεί σε μια εντύπωση ή ένα
κοινότυπο περιστατικό, χωρίς τραυματικό χαρακτήρα και χωρίς να μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η
σεξουαλική δραστηριότητα προσκολλήθηκε σ’ αυτό.
Στην συνέχεια ο Φρόιντ μιλάει για την εξέλιξη στην οποία προδιαθέτει αυτή η φαντασίωση ανάλογα με
τους μηχανισμούς άμυνας που εμπλέκονται. Στην περίπτωση όπου αυτονομήθηκε η σαδιστική
συνιστώσα της σεξουαλικότητας, επιβεβαιώνεται η υπόθεση ότι λόγω μεταγενέστερης απώθησης μέσω
αντιδραστικού μηχανισμού δημιουργείται η προδιάθεση για ψυχαναγκαστική νεύρωση. 5 από τις 6
περιπτώσεις (4 γυναίκες και 2 άνδρες) παρουσίαζαν ψυχαναγκαστικά συμπτώματα.
Τα 2 επόμενα μέρη, το 3ο και 4ο μέρος, επικεντρώνονται στην διαμόρφωση, στην δομή και στην
λειτουργία της φαντασίωσης.
Στο 3ο μέρος, ο Φρόιντ αρχικά αναφέρεται στην σημασία της παιδικής ηλικίας και θέτει ως βασικό στόχο
της ανάλυσης την άρση της αμνησίας που την περιβάλλει. Και τα μεταγενέστερα βιώματα παίζουν ρόλο,
αλλά γι’ αυτά μπορεί να μιλήσει ο ασθενής. Αντίθετα λέει, «το δικαίωμα της παιδικής ηλικίας» στον λόγο
θα πρέπει πρώτα να το υπερασπίσει ο γιατρός. Θεωρεί κρίσιμη αυτήν την περίοδο διότι στην πρώιμη
παιδική ηλικία, από τα 2 μέχρι τα 4 ή 5 χρόνια, οι ήδη διαθέσιμοι λιμπιντικοί παράγοντες αφυπνίζονται
και προσκολλώνται σε συγκεκριμένα συμπλέγματα.
Στην συνέχεια, ο Φρόιντ περιγράφει τις φάσεις και την μορφή που παίρνει η φαντασίωση και τους
μετασχηματισμούς στους οποίους υπόκεινται τα στοιχεία της αναφερόμενος κυρίως στις περιπτώσεις των
γυναικών. Για τις περιπτώσεις των αντρών θα μιλήσει πιο εκτεταμένα στο 6ο μέρος.
Η στερεότυπη μορφή της φαντασίωσης είναι η φράση ‘Ein Kind wird geschlagen’. Όμως στην πορεία ο
Φρόιντ ανακαλύπτει ότι αυτή η φαντασίωση έχει μια προϊστορία καθώς η συνέχεια της ανάλυσης έφερε
στην επιφάνεια ένα προηγούμενο, πρώτο στάδιο. Για λόγους που θα δούμε πιο κάτω θεώρησε ότι
ανάμεσα στα 2 αυτά στάδια θα πρέπει να παρεμβάλλεται ένα ενδιάμεσο στάδιο.
Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της φαντασίωσης έχω αποτυπώσει σ’ ένα πίνακα την ανάλυση των
3 σταδίων ακολουθώντας την ακόλουθη επισήμανση του Φρόιντ : «Ή συνεπής εφαρμογή της μάς διδάσκει
ότι οι φαντασιώσεις περί τού χτυπήματος δεν έχουν ουδόλως ένα απλό εξελικτικό ιστορικό, [αλλά ένα
ιστορικό] κατά την πορεία τού οποίου μεταλλάσσονται τα πιο πολλά στοιχεία τους περισσότερες από μία
φορές : ή σχέση τους προς το φαντασιωνόμενο πρόσωπο [Beziehung zur phantasierenden Person], το
αντικείμενό τους [Objekt], το περιεχόμενό [Inhalt] τους και η σημασία, η αναφορά τους [Bedeutung].»
Στο 4ο μέρος, ο Φρόιντ κάνει μια ψυχοπαθολογική ανάλυση των 3 φάσεων με βάση το οιδιπόδειο. Το
υποκείμενο, γράφει, είναι “εγκλωβισμένο στις διεγέρσεις του γονεϊκού του συμπλέγματος”.
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ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Για την πρώτη φάση (1η γραμμή του πίνακα), ο Φρόιντ αναφέρεται στις γυναίκες αναλυόμενες. Οι
πληροφορίες που δίνουν είναι πενιχρές, ακαθόριστες και δικαιολογούν την αρχική διατύπωση της
φαντασίωσης ‘Ein Kind wird geschlagen’ . Το παιδί που χτυπούν δεν είναι ποτέ το φαντασιωνόμενο
κορίτσι, συνήθως είναι κάποιο αδελφάκι, αγόρι ή κορίτσι. Δεν υπάρχει σταθερή σχέση με το φύλο του
υποκειμένου. Εκείνος που χτυπά δεν είναι το υποκείμενο, είναι κάποιος ενήλικος. Με την πρόοδο της
ανάλυσης αποδεικνύεται ότι είναι ο πατέρας. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πληρέστερη διατύπωση και
κατανόηση της 1ης φάσης : «Ο πατέρας χτυπά το μισούμενο από εμένα παιδί».
Στο 4ο μέρος και στο 6ο μέρος ο Φρόιντ αναλύει αυτήν την διατύπωση έχοντας ως σημείο αφετηρίας την
υπόθεση της «τρυφερής προσκόλλησης» του κοριτσιού προς τον πατέρα. Θεωρεί ότι ο συναισθηματικός
δεσμός προς την μητέρα δεν σχετίζεται με την φαντασίωση αυτή. Τα αδέλφια αυτά είναι ιδωμένα υπό το
πρίσμα του ανταγωνισμού διότι το κορίτσι είναι υποχρεωμένο να μοιραστεί μαζί τους την αγάπη των
γονιών. Ιδιαίτερα το μικρό αδελφάκι «το καταφρονεί ή και το μισεί». Το κορίτσι γρήγορα συμπεραίνει ότι
«το να χτυπούν κάποιον ... σημαίνει απόρριψη της αγάπης και ταπείνωση» αφού «ένα και μοναδικό
χτύπημα αρκεί» για να πέσει ένα παιδί «από τον θρόνο της ακλόνητης αγάπης των γονέων». Έτσι το
περιεχόμενο και η σημασία της πρώτης φάσης είναι : «Ο πατέρας δεν αγαπά αυτό το άλλο παιδί, αγαπά
μόνον εμένα». «Η φαντασίωση ικανοποιεί την ζήλεια του παιδιού(κοριτσιού) , εξαρτάται από τον ερωτικό
του βίο και από τα εγωιστικά του ενδιαφέροντα».
Ως προς την απόλαυση, προς το παρόν αυτή η φάση δεν εξυπηρετεί μια διέγερση που θα βρει διέξοδο
στην αυνανιστική πράξη. Παρόλο που η φαντασίωση ικανοποιεί την ζήλια του υποκειμένου, ο Φρόιντ λέει
ότι «παραμένει αμφίβολο εάν δικαιούται κανείς να την χαρακτηρίσει ως καθαρά ‘σεξουαλική’, ούτε και
πλήρως σαδιστική, σίγουρα όμως είναι το υλικό από το οποίο θα προκύψουν αργότερα και τα δύο αυτά.»
Εδώ μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Φρόιντ προαναγγέλλει αυτό που 5 χρόνια αργότερα, το 1924 στο
κείμενο για το Οικονομικό πρόβλημα του Μαζοχισμού, θα ονομάσει ‘πρωτογενή ερωτογενή μαζοχισμό’, τις
ορμές θανάτου που παραμένουν στον οργανισμό δεσμευμένες από τις ορμές ζωής.
Σχετικά με τις περιπτώσεις των αντρών, ο Φρόιντ δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας
αντίστοιχης φάσης.
Η δεύτερη φάση (2η γραμμή του πίνακα):
Ο Φρόιντ απορεί : «πώς γίνεται η φαντασίωση ότι χτυπούν ξένα και άγνωστα αγόρια να επιβάλλεται σαν
διαρκής και μόνιμη επιδίωξη του κοριτσιού ?».
Έτσι, θεώρησε αναγκαία την παρεμβολή ενός σταδίου ανάμεσα στο αρχικό στάδιο που μόλις είδαμε και
το τελικό, τρίτο στάδιο και το κατασκευάζει με την εξής διατύπωση « Εγώ χτυπιέμαι από τον πατέρα».
Είναι μια αναγκαία κατασκευή της ανάλυσης και η πιο σημαντική από όλες, δεν αποτελεί αντικείμενο
ανάμνησης, δεν έγινε ποτέ συνειδητή. Εδώ γίνεται σαφής ο μαζοχιστικός και ο έντονος χαρακτήρας της
απόλαυσης. Από το γεγονός ότι το υποκείμενο δεν είναι σε θέση να την διατυπώσει, ο Λακάν συμπεραίνει
κάτι βασικό για την λογική της φαντασίωσης : Το υποκείμενο της εκφοράς από την στιγμή που επενδύεται
ως επιθυμία γίνεται στόχος της απώθησης και αποβάλλεται από την ασυνείδητη σημαίνουσα αλυσίδα.
Υποθέτουμε δύο λόγους που αναγκάζουν τον Φρόιντ να προχωρήσει σ’ αυτήν την κατασκευή. Ως προς την
απόλαυση, ο Φρόιντ παρατήρησε μια μεγάλη αλλαγή της ποιότητας και της έντασης ανάμεσα στις 2
φάσεις. Επιπλέον παρατήρησε ότι πολλοί ασθενείς θυμούνται ότι ο αυνανισμός ξεκίνησε πριν την
φαντασίωση της τρίτης φάσης.
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Ο δεύτερος λόγος είναι από την πλευρά του σημαίνοντος : Ανάμεσα στην πρώτη και την τρίτη φάση, κάτι
συμβαίνει στο επίπεδο της γραμματικής, βλέπουμε την μεταβολή της διάθεσης του ρήματος, από την
ενεργητική στην παθητική. Πρόκειται για ένα μετασχηματισμό αναγκαίο για την ολοκλήρωση της
διαδρομής της ορμής, ο οποίος εμπλέκει και την μέση, αυτοπαθή, διάθεση του ρήματος.
Τι είδους υπόσταση έχει λοιπόν η φράση « Εγώ χτυπιέμαι από τον πατέρα» ? Αποτελεί λογική
αναγκαιότητα, έχει καθεστώς αλήθειας αφού αποτελεί την λανθάνουσα σημασία των 2 συνειδητών
φράσεων της φαντασίωσης. Το υποκείμενο είναι διαγραμμένο και ο Φρόιντ προχωρά στην κατασκευή της
φράσης ακολουθώντας πιστά την σύνταξη και την μορφολογία των διατυπώσεων του 1ου και του 3ου
σταδίου. Ακολουθεί δηλαδή την γραμματική δομή τους. Εκεί κάτι επιμένει να υφίσταται και το
διατυπώνει ο Λακάν (S14, 11.01.1967, σελ. 60) σαν ‘μη-εγώ’ (pas-je). Λέει : «εκεί καταπέφτει αυτό που
είναι, σαν άρνηση του είναι, μαζί με αυτό που απομένει σαν άρθρωση της σκέψης και το οποίο είναι η
γραμματική δομή της φράσης». Αυτή η δεύτερη φράση είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που
αποκαλεί ο Λακάν θεμελιακή φαντασίωση.
Η δεύτερη φάση για τις περιπτώσεις των γυναικών : Στο 4ο μέρος ο Φρόιντ μιλάει για την απώθηση του
πρόωρου αιμομικτικού έρωτα του κοριτσιού προς τον πατέρα. Η λίμπιντο του κοριτσιού, καθώς περνά
στην γενετήσια οργάνωση, κυριαρχείται από την αίσθηση των μεταγενέστερων οριστικών σεξουαλικών
στόχων. Υπάρχει η επιθυμία να κάνει παιδί με τον γονιό της επιλογής του, παρόλο που βρίσκεται στο
σκοτάδι για το πώς μια τέτοια επιθυμία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Η κατανόηση της γενετήσιας
πράξης υποκαθίσταται από λεκτικές αναπαραστάσεις πράξεων που το παιδί βλέπει ή φαντάζεται ότι
κάνουν μαζί οι γονείς, πχ ότι κοιμούνται, ή ουρούν μαζί.
Τα αίτια της απώθησης παραμένουν ασαφή. Ο Φρόιντ αναφέρει την απογοήτευση λόγω πραγματικών
γεγονότων (ασθένειες, γέννηση ενός νέου παιδιού που εκλαμβάνεται ως απιστία κλπ.). Η απογοήτευση
μπορεί να έλθει και εκ των έσω, λόγω παρατεταμένης απουσίας της εκπλήρωσης του έρωτα. Όμως,
θεωρεί ότι αυτές οι αφορμές δεν είναι και οι «επιδρώσες αιτίες». Γράφει ότι παράλληλα με την απώθηση
εμφανίζεται και μια «συνείδηση ενοχής και αυτή αγνώστου προελεύσεως, συνδεδεμένη ωστόσο
αναμφιβόλως με εκείνες τις αιμομικτικές επιθυμίες και δικαιολογημένη από την συνεχιζόμενη παραμονή
τους στο ασυνείδητο.» Αποτέλεσμα της ενοχής είναι η τιμωρία μέσω της αντιστροφής αυτού που
βιωνόταν στην πρώτη φάση ως θρίαμβος. Η φράση της πρώτης φάσης του αιμομικτικού έρωτα είναι «Ο
πατέρας αγαπά μόνο εμένα, όχι το άλλο παιδί, διότι αυτό το κτυπά» αντιστρέφεται στην «Όχι, δεν αγαπά
εσένα, διότι σε χτυπά».
Εδώ ο Φρόιντ θεωρεί ότι η ενοχή μετασχηματίζει τον σαδισμό σε μαζοχισμό χωρίς όμως να σημαίνει ότι
αυτός είναι και ο μόνος λόγος εκδήλωσης του μαζοχισμού διότι σ’αυτόν συμμετέχει και η «ερωτική
ώση». Δεδομένου ότι πρόκειται για παιδιά των οποίων μια ισχυρή σαδιστική συνιστώσα της λίμπιντο
αυτονομήθηκε πρόωρα, ευνοείται η παλινδρόμηση στην σαδιστική-πρωκτική οργάνωση. Έτσι, αντίστοιχα
η φράση «Ο πατέρας αγαπά εμένα» της γενετήσιας οργάνωσης μετασχηματίζεται στην φράση «Εγώ
χτυπιέμαι από τον πατέρα».
Επομένως, στον μαζοχιστικό χαρακτήρα της απόλαυσης συναντώνται και η «τιμωρία της
αποδοκιμαζόμενης γενετήσιας σχέσης» και η εκπλήρωση της, το «παλινδρομικό υποκατάστατο της». Από
αυτήν την τελευταία πηγή προέρχεται η ερωτική διέγερση η οποία προσκολλάται σ’ αυτήν και βρίσκει
διέξοδο στον αυνανισμό.
Επιπλέον ο Φρόιντ αναφέρει ότι 2 από τις 4 περιπτώσεις γυναικών είχαν αναπτύξει ένα πολύ σημαντικό
εποικοδόμημα [Uberbau, GW, Bd. 12, σελ. 210] από όνειρα ημέρας με έντεχνο περιεχόμενο. Η
ονειροπόληση αρκούσε για να αντλήσουν το συναίσθημα της ικανοποιημένης διέγερσης χωρίς να
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χρειάζεται να καταφύγουν στην αυνανιστική πράξη. Η μια από τις δυο περιπτώσεις ήταν η κόρη του Άννα
Φρόιντ.
Η δεύτερη φάση για τους άντρες.
Στο 4ο μέρος ο Φρόιντ αναφέρει την περίπτωση ενός άντρα ο οποίος είχε την ανάμνηση ότι
χρησιμοποιούσε την παράσταση ότι τον χτυπούσε η μητέρα του – ή μητρικά υποκατάστατα - για την
εξυπηρέτηση αυνανιστικών στόχων. Επομένως η απώθηση δεν ήταν απαραίτητη για να ικανοποιήσει την
συνείδηση ενοχής. Αρκούσε η παλινδρόμηση από την γενετήσια στην πρωκτική οργάνωση, διότι η
υποκατάσταση της ενεργητικότητας από την παθητικότητα ήταν πιο ισχυρή από την περίπτωση των
γυναικών.
Όμως ενώ αρχικά (στο 4ο μέρος, σελ. 28) θεώρησε αυτήν την ανάμνηση του άντρα σαν αντίστοιχη της 2ης
ασυνείδητης φάσης της φαντασίωσης της γυναίκας, πιο κάτω (στο 6ο μέρος, σελ. 42-43) παρατηρεί ότι
είναι «εκπληκτική ανακάλυψη» ότι η ανάλυση της παιδικής πρώιμης ηλικίας του άντρα έδειξε ότι «η
συνειδητή - ή η ικανή να καταστεί συνειδητή- φαντασίωση του περιεχομένου ότι κάποιον τον χτυπά η
μητέρα δεν είναι πρωταρχική. Έχει ένα προστάδιο, το οποίο είναι κατά κανόνα ασυνείδητο, με το εξής
περιεχόμενο : ‘Ο πατέρας χτυπά εμένα’».
Επομένως και στην περίπτωση των γυναικών και των αντρών η δεύτερη φάση είναι ασυνείδητη, μη
διατυπώσιμη από το υποκείμενο, και είναι αναγκαία η κατασκευή της με την εξής διατύπωση : «Εγώ
χτυπιέμαι από τον πατέρα» (“Ich werde vom Vater geschlagen”). Η ασυνείδητη σημασία της παραμένει η
ίδια με αυτήν των γυναικών : «Ο πατέρας αγαπά εμένα». Ο Φρόιντ συνεχίζει : «Η αντρική φαντασίωση
περί του χτυπήματος είναι επομένως ευθύς εξαρχής παθητική, προκαλούμενη όντως από την θηλυκή
στάση προς τον πατέρα. Αντιστοιχεί [...] στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα. .. και στις δύο περιπτώσεις [και των
αντρών και των γυναικών] η φαντασίωση περί του χτυπήματος πηγάζει από την αιμομικτική προσκόλληση
προς τον πατέρα».
Η τρίτη φάση (3η γραμμή του πίνακα) στην γυναικεία φαντασίωση : Πρόκειται για την μονότονη
διατύπωση ‘ Ένα παιδί χτυπιέται’ ή ‘Χτυπούν ένα παιδί’ όπως έχει μεταφραστεί. Ο δρών, καλύτερα το
ποιητικό αίτιο - αρχικά είναι απροσδιόριστο, στην πορεία έρχεται σ’ αυτήν την θέση κάποιο υποκατάστατο
του πατέρα (πχ δάσκαλος). Το υποκείμενο δεν εμφανίζεται. Μετά από επίμονες ερωτήσεις ο Φρόιντ
καταφέρνει να αποσπάσει την δήλωση : «Εγώ είμαι πιθανώς θεατής». Για τον Λακάν , η
απουποκειμενικοποίηση και η αντικειμενικοποίηση αυτής της φάσης είναι χαρακτηριστική της
πρωταρχικής κατάστασης όπου το υποκείμενο έχει συρρικνωθεί στην θέση του θεατή (S04, 16.01.1957).
Αν το μη αρθρώσιμο της 2ης φάσης δείχνει την αποβολή του υποκειμένου της εκφοράς από την
φαντασίωση, εδώ βλέπουμε το επόμενο βήμα στην λογική της φαντασίωσης : Στην θέση του υποκειμένου
υπό έκθλιψη, σαν στήριγμα του, έρχεται το αντικείμενο μικρό α, εδώ με την μορφή του βλέμματος.
Ο Φρόιντ εξηγεί στο 4ο μέρος πώς προκύπτει το τρίτο στάδιο της φαντασίωσης : Από την φράση του
πρώτου σταδίου, «Ο πατέρας χτυπά το άλλο παιδί, αγαπά μόνο εμένα», απομένει το πρώτο σκέλος, το
δεύτερο απωθείται. Έτσι, η μορφή της φαντασίωσης είναι σαδιστική, όμως η απόλαυση είναι εκείνη του
δεύτερου σταδίου, μαζοχιστική, αφού η φράση ‘αγαπά μόνο εμένα’ εξακολουθεί να είναι ενεργή στο
ασυνείδητο. Έτσι η συνειδητή φράση ‘Ο πατέρας χτυπά το άλλο παιδί’ έχει αναλάβει την λιβιδινική
επένδυση της απωθημένης και μαζί μ’ αυτήν και την ενοχή που την συνοδεύει.
Τα ακαθόριστα, πολλά παιδιά που δέχονται τα χτυπήματα δεν είναι παρά υποκατάστατα του
υποκειμένου. Πλέον, την θέση του κοριτσιού που δέχεται τα χτυπήματα του πατέρα, έρχονται να την
καταλάβουν πολλά ξένα άγνωστα αγόρια.
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Αυτή η υποκατάσταση από τα αγόρια δείχνει κάτι σημαντικό για την μελλοντική εξέλιξη του κοριτσιού : Ο
Φρόιντ θεωρεί ότι το κορίτσι λόγω της απώθησης «παρακάμπτει την απαίτηση του ερωτικού βίου,
φαντασιώνεται ότι είναι άντρας, χωρίς να καθίσταται όμως αρσενικώς ενεργό, και συμμετέχει στην πράξη
η οποία υποκαθιστά κάποια άλλη σεξουαλική, απλώς και μόνο ως θεατής».
Δηλαδή δεν είναι και τόσο επιτυχημένα τα αποτελέσματα της απώθησης : Μπορεί η μαζοχιστική θέση να
έχει γίνει σαδιστική, όμως έχει εξαλειφθεί ο σεξουαλικός χαρακτήρας της. Το κορίτσι παραιτήθηκε από
την προσπάθεια να γοητεύσει τον πατέρα, δηλαδή παραιτήθηκε από το φύλο της, χωρίς όμως να
μπορέσει να απαλλαγεί από αυτόν. Έχει αλλάξει φύλο, έγινε αγόρι – γι’ αυτό στην φαντασίωση χτυπούν
αγόρια - χωρίς όμως να μπορεί να πάρει την θέση εκείνου που χτυπά. Με δυο λόγια, για τον Φρόιντ, δύο
είναι τα πιθανά πεπρωμένα για την φορέα της φαντασίωσης : η νευρωτική αναστολή της σεξουαλικής
ζωής, ή η επιστροφή στο «σύμπλεγμα της αρρενωπότητας» λόγω της απογοήτευσης από τον πατέρα.
Να προσθέσω εδώ ότι η Έλεν Ντόυτς προσθέτει άλλη μια εκδοχή, που αξίζει να την αναφέρουμε γιατί την
συναντάμε συχνά στην κλινική : ψυχρότητα σε σχέσεις με κάποιον άντρα που ικανοποιεί τα ιδεώδη της
γυναίκας για τον σύντροφο της, ενώ αντίθετα η σεξουαλικότητα ζωντανεύει σε σχέσεις που την
κακομεταχειρίζονται ή αποδεικνύονται καταστροφικές γι’ αυτήν.
***
Σε σχέση με τις επιπτώσεις αυτής της φαντασίωσης στην εξέλιξη της ερωτικής ζωής του κοριτσιού είναι
ενδιαφέρουσα η περίπτωση της Άννας Φρόιντ. Αν σκεφθούμε ότι η Άννα βρέθηκε στην θέση να
διαμορφώσει ένα ισχυρό ρεύμα και μια ολόκληρη σχολή σκέψης και πρακτικής στο πλαίσιο του
παγκόσμιου ψυχαναλυτικού κινήματος, δεν μπορούμε παρά να εκπλαγούμε με τις επιπτώσεις που μπορεί
να έχει η φαντασιωτική δραστηριότητα του μικρού κοριτσιού που υπήρξε.
Έτσι, θα ανοίξω μια παρένθεση για να μιλήσω πολύ συνοπτικά για την εισήγηση της Άννας Φρόιντ στις 31
Μαΐου 1922 με σκοπό να γίνει δεκτή στην Ψυχαναλυτική Εταιρεία της Βιέννης όπου μιλάει για την δική
της περίπτωση, χωρίς όμως να το ομολογεί.
Το κείμενο της αφήνει να φανεί η αγωνιώδης προσπάθεια του υποκειμένου να αντλήσει ικανοποίηση
αποφεύγοντας οποιαδήποτε αναφορά στην γενετήσια σεξουαλικότητα και την διαφορά των φύλων.
Η Άννα Φρόιντ ενδιαφέρεται για την δομή αλλά συγχρόνως μένει στην επιφάνεια. Εκεί που ο Φρόιντ στο
κείμενο του μιλάει για εποικοδόμημα ή υπερκατασκευή (Uberbau) ονειροπολήσεων, η Άννα μιλάει για
υπερδομή (superstructure) και διατυπώνει με σαφήνεια το μοτίβο που επαναλαμβάνεται στις
ονειροπολήσεις της : Πρόκειται για την αντιπαλότητα μεταξύ δυο αντρών, ενός αδύναμου και ενός
ισχυρού. Ένα αθέλητο ατόπημα του αδύναμου άντρα τον καθιστά έρμαιο στο έλεος του ισχυρού. Η
κατάσταση δικαιολογεί τους χειρότερους φόβους : φυλάκιση, απειλή βασανιστηρίων. Το άγχος
κορυφώνεται μέχρι να γίνει ανυπόφορο. Η ικανοποίηση έρχεται μετά από αυτήν την κορύφωση : την
τελευταία στιγμή, η οργή και το μίσος του ισχυρού δίνουν τόπο στην καλοσύνη, στο έλεος και στον οίκτο
για τον αδύναμο. Επέρχεται η συμφιλίωση σε μια σκηνή πλήρους αρμονίας μεταξύ των δύο αντρών.
Οι παραλλαγές αυτού του μοτίβου έχουν να κάνουν κυρίως με την πλευρά του αδύναμου άντρα, για
παράδειγμα με τον αναδιπλασιασμό της θέσης του. Έτσι, η φιγούρα του αδύναμου αναδιπλασιάζεται σε
ένα ιππότη της μεσαιωνικής περιόδου και στον υπηρέτη του και η ονειροπόληση εξελίσσεται γύρω από
τα παθήματα του υπηρέτη. Ο αναδιπλασιασμός μπορεί να αφορά και το ίδιο πρόσωπο : καθώς ο
αδύναμος άντρας περιθάλπεται από τον ισχυρό μετά από την κακομεταχείριση που υπέστη, θυμάται τα
βασανιστήρια που έζησε.
Είναι ενδιαφέρον ότι κάποια στιγμή αυτές οι κατασκευές αποτυγχάνουν και εμφανίζονται οι
απαγορευμένες παραστάσεις. Τότε είναι η ίδια η Άννα που υποβάλλεται σε τιμωρία. Βιώνει μια περίοδο
7

με αυτομομφές, καταθλιπτικά συναισθήματα, ακόμα και στέρηση της φαντασιακής ικανοποίησης καθώς
απαγόρευε στον εαυτό της να καταφύγει στην ονειροπόληση.
Το τέλος του κειμένου της αφήνει ερωτηματικά καθώς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται καθόλου για την
δυνατότητα αλλαγής στην σχέση του υποκειμένου με την φαντασίωση. Μεταφράζω το τελικό μέρος της
παρουσίασης της. Ήδη έχει αναφέρει ότι όντας επηρεασμένη από τον Bernfeld αποφάσισε να περάσει
στην γραφή των φαντασιώσεων της. Γράφει :
«Η γραπτή ιστορία μεταχειρίζεται όλα τα μέρη του περιεχομένου της ημερήσιας ονειροπόλησης σαν
εξίσου αντικειμενικό υλικό, δεδομένου ότι η επιλογή καθοδηγείται μόνο με κριτήριο την καταλληλότητα
τους για την παρουσίαση. Διότι όσο καλύτερα επιτύχει στην παρουσίαση του υλικού της, τόσο μεγαλύτερη
θα είναι η επίδραση στους άλλους και επομένως και το έμμεσο κέρδος ικανοποίησης. Η συγγραφέας,
απαρνούμενη την ιδιωτική ευχαρίστηση της για να προκαλέσει εντύπωση στους άλλους, κατόρθωσε ένα
σημαντικό αναπτυξιακό βήμα : τον μετασχηματισμό μιας αυτιστικής σε μια κοινωνική δραστηριότητα. Θα
λέγαμε ότι βρήκε τον δρόμο που οδηγεί από την ζωή μέσα στην φαντασίωση πίσω στην πραγματικότητα».
Η λύση που βρίσκει η Άννα φαίνεται να συμβαδίζει με την θεωρία του Φρόιντ για την μετουσίωση, όμως
μάλλον δείχνει τις δυσκολίες αυτής της θεωρίας. Πρόκειται για μια λύση ιδιαίτερα κομφορμιστική και κατ’
εξοχήν νευρωτική5.
Η βιογραφία της Άννας Φρόιντ δείχνει ότι η επιθυμία της έμεινε εγκλωβισμένη στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης φαντασίωσης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αφενός οι επιλογές της Άννας Φρόιντ ήταν
ομοφυλόφιλες και αφετέρου οι θέσεις που υιοθέτησε ήταν ομοφοβικές. Για παράδειγμα θεωρούσε την
ομοφυλοφιλία διαστροφή και εναντιώθηκε στην δυνατότητα των ομοφυλόφιλων να γίνουν αναλυτές.
Αλλά και ο ψυχαναλυτικός προσανατολισμό της που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκπαιδευτικός
κινήθηκε εντός των ορίων αυτής της φαντασίωσης.
Σύμφωνα με την Roudinesco, ο Φρόιντ υποστήριξε την επιλογή της Άννας να μεγαλώσει τα 4 παιδιά της
επί 55 χρόνια συντρόφου της, Dorothy Burlingham, η οποία είχε μετακομίσει στο κτίριο της οικογενειακής
εστίας των Φρόιντ6. Ο Jean Allouch προσθέτει μια κρίσιμη λεπτομέρεια που έχει να κάνει με την αλήθεια
της φαντασίωσης που συζητάμε. Στις ομοφυλόφιλες σχέσεις της Άννας η θέση του πατέρα δεν τέθηκε
ποτέ υπό αμφισβήτηση. Το αντίθετο μάλιστα.
***
Σχετικά με την 3η φάση της αντρικής φαντασίωσης : Εδώ αλλάζει και το πρόσωπο και το φύλο εκείνου
που χτυπά. Την θέση του δρώντα την παίρνει η μητέρα, ή κάποιο μητρικό υποκατάστατο, που όμως στην
πορεία της ανάλυσης αποκτά αρσενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Το φύλο των παιδιών που
χτυπιούνται παραμένει το ίδιο, είναι αγόρια. Έτσι διατηρείται η διαφορά των φύλων και το αγόρι
αποφεύγει την ομοφυλοφιλία του. Παρόλο που δεν υπάρχει ομοφυλόφιλη επιλογή αντικειμένου, το
υποκείμενο εξακολουθεί να έχει παθητική - θηλυκή στάση.
Και στην περίπτωση των αντρών η απώθηση δεν έχει μεγάλη επιτυχία. Ο Φρόιντ αναπτύσσει τις συνέπειες
στο 6ο μέρος όπου σημειώνει την σχέση που έχει ο μαζοχισμός με την ψυχική ανικανότητα, όπως και την
μεγάλη δυσκολία που συναντά ο αναλυόμενος στην προσπάθεια του να μετακινηθεί από την καθήλωση
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Για το νευρωτικό υποκείμενο λέει ο Λακάν : «Το υποκείμενο δεν παρουσιάζεται καθόλου σαν ‘καθαρό είναι (être pur)’ [...] αλλά
σαν ‘είναι για (être pour). Όλη η ασάφεια, η αβεβαιότητα της θέσης του νευρωτικού βρίσκεται σ’ αυτήν την μετωνυμία που κάνει
να εδράζεται όλο του το είναι σ’ αυτό το ‘είναι για’ (être pour)» (S06, 10.06.1959).
6
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στην θηλυκή θέση. Μπορεί να υπάρχει ετερόφυλη επιλογή αντικειμένου όμως η σεξουαλική ζωή
παραμένει ακρωτηριασμένη λόγω της ψυχικής ανικανότητας.
4η ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ :
Ο Φρόιντ το 1925 στο κείμενο του ‘Κάποιες ψυχικές συνέπειες της ανατομικής διαφοράς των φύλων’
επανέρχεται στην φαντασίωση που μελετάμε και ανανεώνει την ερμηνεία του:
Ήδη το 1919 θεωρούσε ότι το αγόρι που χτυπά ο πατέρας είναι αντίζηλος του κοριτσιού ως προς την
αγάπη του πατέρα. Όμως, το 1925 ανακαλύπτει ότι η ζήλια διαδραματίζει ένα πολύ πιο κεντρικό ρόλο
στην ψυχική οικονομία της γυναίκας δεδομένου ότι αποτελεί μετατόπιση του φθόνου του πέους. Αυτό
εξηγεί τον λόγο που το παιδί που χτυπιέται στην πρώτη φάση είναι αγόρι και γιατί αυτή η φάση δεν
συναντάται συχνά στους άντρες αναλυόμενους.
Αυτό που είναι καινούργιο είναι ότι η στερεοτυπία και η μονοτονία της επανάληψης της φράσης
«Χτυπιέται ένα παιδί», τον κάνει να συμπεράνει ότι το αγόρι που χτυπιέται δεν είναι παρά
μετασχηματισμός της κλειτορίδας και ότι η φράση αυτή δεν αποτελεί παρά την ομολογία μιας
αυνανιστικής πράξης.
Στο 5ο μέρος του κειμένου ο Φρόιντ ασχολείται με την γένεση των διαστροφών, με τον μαζοχισμό και το
ζήτημα της διαφοράς των φύλων. Αναφερόμενος στην περίπτωση των αντρών που είναι διαστροφικοί ,
τους χαρακτηρίζει «σωστούς μαζοχιστές». Σχετικά με την γένεση των διαστροφών ο Φρόιντ θεωρεί ότι
υπάρχει μια αιμομικτική σχέση με το αντικείμενο (τη μητέρα) η οποία σε συνδυασμό με την ‘ανώμαλη’ –
όπως γράφει - σεξουαλική ιδιοσυστασία του υποκειμένου καθορίζουν τις συνθήκες του οιδιποδείου
συμπλέγματος. Έτσι, η παιδική διαστροφή επιβάλλεται στην ‘κανονιστική’ λειτουργία του οιδιποδείου.
Όμως και οι διαστροφικοί είχαν διαμορφώσει μια τάση για φυσιολογική σεξουαλική δραστηριότητα, όχι
όμως αρκετά ισχυρή ώστε να γίνει δυνατόν να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δεν εκλείπουν ποτέ. Η
κατάληξη είναι η επιστροφή στην παιδική προσκόλληση. Άλλοτε η διαστροφή ροκανίζει το σύνολο του
σεξουαλικού βίου και άλλοτε διατηρείται στο περιθώριο μιας θεωρούμενης φυσιολογικής σεξουαλικής
ανάπτυξης, αφαιρώντας της όμως μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας.
Έτσι, ο Φρόιντ εντάσσει πλήρως την γένεση των διαστροφών στις φυσιολογικές αναπτυξιακές
διαδικασίες. Αυτό που γεφυρώνει το υποτιθέμενο χάσμα ανάμεσα στο διαστροφικό και το νευρωτικό
υποκείμενο είναι το οιδιπόδειο σύμπλεγμα7. Παραθέτω τον Φρόιντ : «Εάν όμως ή εξαγωγή των
διαστροφών έκ του οιδιποδείου συμπλέγματος δύναται νά τύχει γενικής εφαρμογής τότε ή αξία την οποία
προσδώσαμε σε αυτό εχει εκ νέου ισχυροποιηθεί. Εννοούμε δηλαδή ότι το οιδιπόδειο σύμπλεγμα
αποτελεί τον ουσιαστικό πυρήνα τής νεύρωσης, ή παιδική σεξουαλικότητα η οποία βρίσκει το
αποκορύφωμά της σε αυτό [αποτελεί] την πραγματική προϋπόθεση της νεύρωσης, και ό,τι εξ αυτού
περισσεύσει εντός του ασυνειδήτου συνιστά την προδιάθεση για την μεταγενέστερη νευρωτική πάθηση
του ενηλίκου» (σελ.34).
Αυτά τα παθογενή κατάλοιπα του οιδιποδείου ο Φρόιντ τα ονομάζει «ουλή, ουλή του οιδιποδείου». Οι
φαντασιώσεις του ξυλοδαρμού όπως και ανάλογες διαστροφικές προσκολλήσεις, δεν είναι παρά
εκδηλώσεις ουλών του οιδιποδείου. Μια τέτοια «ναρκισσιστική ουλή» είναι και τα περιβόητα αισθήματα
κατωτερότητας – Kleinheitswahn, παραλήρημα μικρότητας - στα οποία προσκολλούνται οι νευρωτικοί, τα
7

Ο Λακάν το αναδιατυπώνει λέγοντας ότι όπως την νεύρωση, έτσι και την διαστροφή δεν είναι δυνατόν να την σκεφτούμε εκτός
ενός πλαισίου άρθρωσης με την σημαίνουσα αλυσίδα. Αντίστοιχα, και στην διαστροφή η ορμή εκδηλώνεται ως μερική, ως
σημαίνον του ενστίκτου και σύμφωνα με γραμματικούς κανόνες. (S05, 05 & 12.2.1958).
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οποία άλλωστε είναι πλήρως συμβατά με την ύπαρξη αυτουπερεκτίμησης από άλλες πηγές (σελ. 35). Πιο
κάτω (σελ. 36-37) θα χρησιμοποιήσει τον όρο ‘ουλή’ για να μιλήσει για την συνείδηση ενοχής, που
σχετίζεται με την βαθμίδα εντός της δομής του εγώ που θα ονομάσει αργότερα Υπερεγώ και η οποία
αυτονομείται στο φαινόμενο της μανίας παρακολούθησης – Beachtungswahn, παραλήρημα
παρακολούθησης, στην κυριολεξία.
Ο Φρόιντ λέει ότι «οι νευρωτικοί θέτουν τον αυνανισμό στο επίκεντρο της συνείδησης ενοχής τους». Στην
ενοχή αποδίδει την αποσιώπηση της φαντασίωσης, αλλά διαπιστώνει ότι το υλικό των αναλύσεων δεν
του επιτρέπει να απαντήσει στο ερώτημα για την προέλευση της ενοχής. Όμως εδώ πρέπει να
σημειώσουμε την διαφοροποίηση του Λακάν.
Στο σεμινάριο για την Λογική της Φαντασίωσης θα διατυπώσει την ένσταση του λέγοντας ότι «όπως ένα
κερασάκι που κρέμεται από το κοτσάνι του» έτσι και ο Φρόιντ κρέμασε το αίσθημα ενοχής από το
Οιδιπόδειο και κακώς σταμάτησε στην «ουλή του οιδιποδείου». (S14, 21.06.1967). Για τον Λακάν, αν η
φαντασίωση μένει στο περιθώριο του υπόλοιπου υλικού της ανάλυσης δεν είναι λόγω της ενοχής αλλά
γιατί αυτή είναι η στρατηγική του υποκειμένου. Στην φαντασίωση καταφεύγει ο νευρωτικός για να
υποστηρίξει μια επιθυμία που παραπαίει. Δεδομένου ότι βιώνει την εμπειρία της επιθυμίας σαν κίνδυνο
απώλειας, σαν κίνδυνο για το ίδιο του το είναι, χρειάζεται μια κρυψώνα για να προστατέψει ό,τι πιο
πολύτιμο. Χαρακτηριστικά λέει ότι στην εμπειρία της επιθυμίας το υποκείμενο καλείται να πληρώσει σε
ρευστό, εδώ και τώρα. Έτσι, η φαντασίωση αντιστοιχεί στο κρυφό σεντούκι για του φιλάργυρου
τσιγγούνη. Θα δούμε πιο κάτω γιατί αυτή η μετατόπιση του Λακάν είναι εξαιρετικά σημαντική για την
κλινική.
Ένα άλλο σημείο που θέλει προσοχή είναι η θέση του Φρόιντ ότι «ο μαζοχισμός δεν αποτελεί πρωταρχική
ενορμητική εκδήλωση αλλά προκαλείται από την επαναστροφή του σαδισμού προς το ίδιο το άτομο, [...]
μέσω παλινδρόμησης από το αντικείμενο στο εγώ [...] υπό την επιρροή της συνείδησης ενοχής, η οποία
συμμετέχει στην πράξη της απώθησης [...] ». Θα επανεξετάσει αυτήν την θέση το 1924 στο κείμενο για το
Οικονομικό πρόβλημα του Μαζοχισμού εισάγοντας τον ‘πρωτογενή ερωτογενή8 μαζοχισμό’.
Τέλος, είναι πολύ σημαντικά όσα λέει ο ο Φρόιντ για την σημασία της δεύτερης, ασυνείδητης,
μαζοχιστικής φάσης, όπου το φαντασιωνόμενο υποκείμενο το χτυπά ο πατέρας. Η σημασία της δεν
έγκειται μόνο στον διαμεσολαβητικό της ρόλο για την τρίτη φάση που οδηγεί στην αυνανιστική
ικανοποίηση, αλλά στο ότι με αναφορά σ’ αυτήν – όπως γράφει ο Φρόιντ - «μπορούν να αποδειχθούν οι
επιδράσεις στον χαρακτήρα που εκπορεύονται άμεσα από την ασυνείδητη μορφή της [...] οι άνθρωποι
που είναι φορείς αυτής της φαντασίωσης αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ευερεθιστικότητα
απέναντι σε άτομα που μπορούν να τα κατατάξουν στην κατηγορία του πατέρα - θίγονται εύκολα από
αυτά και καταφέρνουν ακολούθως να υλοποιήσουν την κατάσταση την οποία έχουν φαντασιωθεί, ότι
δηλαδή τους χτυπά ο πατέρας προς ζημία και δυστυχία τους. Δεν θα με εξέπληττε αν [...] η ίδια αυτή
φαντασίωση αποτελεί την βάση του παραληρήματος της δικομανίας των παρανοϊκών
[Querulantenwahn]».
Εδώ ο Φρόιντ μιλάει για την λειτουργία της θεμελιακής φαντασιωσης. Στην Λογική της φαντασίωσης o
Λακάν αναφέρεται σ’ αυτήν δεύτερη φράση σαν το ‘μοντέλο’ της θεμελιακής φαντασιωσης. Έχει δύο
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Ο μαζοχισμός σαν επαναστροφή του σαδισμού αποδεικνύεται πλέον ότι αποτελεί μια από τις συνιστώσες του μαζοχισμού.
Ωστόσο η φαντασίωση που μελετάμε έχει την πιο στενή σχέση με τον μαζοχισμό. Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που
η
η
περιγράφονται για την 2 και την 3 φάση της φαντασίωσης επιβεβαιώνονται στο κείμενο του 1924 και αναφέρονται στον
‘γυναικείο μαζοχισμό’ στον άντρα και τον ηθικό μαζοχισμό.
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πόλους, «την παρουσία του αντικειμένου μικρό α, και από την άλλη πλευρά, κάτι που παράγει το
υποκείμενο σαν διαγραμμένο, φραγμένο $, δηλαδή μια φράση9» (S14, 21.06.1967, σελ. 213) : $  α
Από την λειτουργία της θεμελιακής φαντασίωσης εξαρτάται η απόλαυση του υποκειμένου και ο τρόπος
σκέψης του. Είναι ο κανόνας που υπαγορεύει τις πράξεις του και το αξίωμα στο οποίο στηρίζει την
αλήθεια του συμπτώματος του. Γι’ αυτό ο Λακάν επέμεινε στην σημασία της κατασκευής και της διάβασης
της στην ανάλυση.
Το 6ο μέρος : Τέλος, ο Φρόιντ παρόλο που θεωρεί το δείγμα μελέτης του ανεπαρκές (μόλις 6 αναλυόμενοι)
και τα μέχρις στιγμής συμπεράσματα του αρκετά ασαφή, στηρίζεται σε αυτά για να ασκήσει κριτική σε 2
θεωρίες που έχουν ως κοινό τόπο την σεξουαλικοποίηση της απώθησης.
Η πρώτη θεωρία, είναι του Φλής, βιολογικής έμπνευσης. Η βασική του θέση είναι «η αμφιφυλόφιλη
ιδιοσυστασία των ανθρωπίνων όντων», και ότι «το κίνητρο της απώθησης ο αγώνας των χαρακτήρων του
φύλου» (σελ. 46). Επομένως απωθείται η ψυχική αντιπροσώπευση του υποδεέστερου φύλου στο
ασυνείδητου.
Ο Φρόιντ παρατηρεί ότι για να εξετασθεί σοβαρά αυτή η θέση θα έπρεπε το φύλο του υποκειμένου να
ταυτιζόταν με το ανατομικό του φύλο, διαφορετικά θα εμπλεκόμασταν σ’ ένα κύκλο
αυτοαναφορικότητας που το αποτέλεσμα εκλαμβάνεται ως προϋπόθεση. Όμως, με βάση την φαντασίωση
που εξετάσαμε, ακόμα και αν στηριχθούμε στο ανατομικό φύλο, η θεωρία αυτή δεν ανταποκρίνεται στην
κλινική παρατήρηση.
Η δεύτερη θεωρία, του Άντλερ, της «αρσενικής διαμαρτυρίας», είναι κοινωνιολογικής έμπνευσης. Θεωρεί
ως κίνητρο της απώθησης και στα δύο φύλα την απομάκρυνση από την θηλυκή θέση επειδή κοινωνικά
θωρείται κατώτερη της αντρικής.
Εδώ η κριτική του Φρόιντ στηρίζεται στην παρατήρηση ότι αν ίσχυε αυτή η θεωρία θα συναντούσαμε ένα
παράδοξο ανάλογο με αυτό του μαζοχισμού : Τα υποκείμενα που επιτυγχάνουν πραγματικά στην
«αρσενική διαμαρτυρία» αποδεικνύεται ότι είναι ... γυναίκες ! Οι άντρες φορείς της φαντασίωσης
σίγουρα δεν αποτελούν θιασώτες της θεωρίας του Άντλερ.
Συναντάμε και ένα 2ο παράδοξο : Bλέπουμε ότι ακόμη και τα υποκείμενα που επιτυγχάνουν στην
θεμελιώδη κατά τον Άντλερ ψυχική δοκιμασία της «αρσενικής διαμαρτυρίας», δηλαδή οι γυναίκες , τελικά
εκείνο που αποκομίζουν δεν είναι παρά ένα σύμπτωμα. Αυτό που για τον Άντλερ θα ήταν το αποτέλεσμα
μιας «επιτυχημένης απώθησης» αποδεικνύεται να είναι ένα σύμπτωμα που ακρωτηριάζει την
σεξουαλική τους ζωή, η οποία συρρικνώνεται γύρω από την καθήλωση στην φαντασίωση ξυλοδαρμού ή
ταπείνωσης.
Τέλος ο Φρόιντ θεωρεί ότι το κίνητρο της απώθησης είναι η εγκατάλειψη στοιχείων προηγούμενων
φάσεων της εξέλιξης ως μη συμβατά και επιζήμια για τις μεταγενέστερες φάσεις. Επαναλαμβάνει την
βασική θέση ότι «τα κίνητρα της απώθησης δεν πρέπει να σεξουαλικοποιηθούν» και ότι το αντικείμενο
της απώθησης είναι οι σεξουαλικές ενορμήσεις καθώς έχουν την ιδιαιτερότητα να επιβάλλουν την
αντιπροσώπευση τους μέσω υποκατάστατων μηχανισμών δημιουργώντας προβλήματα στην επιδίωξη της
απώθησης. Γι’ αυτόν τον λόγο η απωθημένη παιδική σεξουαλικότητα αποτελεί την κύρια ενορμητική
δύναμη για την παραγωγή συμπτωμάτων και το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα αποτελεί τον πυρήνα της
νεύρωσης, αλλά και των σεξουαλικών διαστροφών.
9

« Ce qui veut dire qu'il a deux caractéristiques : la présence d'un objet petit(a), et d'autre part, rien d'autre que ce qui engendre le
sujet comme S (S barré) à savoir : une phrase. »
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Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ
Ενώ η φροϋδική προσέγγιση χαρακτηρίζεται από την επικέντρωση στις ειδικές περιπτώσεις και ιδιαίτερα
των γυναικών, στην προσέγγιση του Λακάν βλέπουμε μια μετατόπιση. Η έμφαση είναι στην αναζήτηση
των γενικών αρχών της δομής. Η φαντασίωση του ξυλοδαρμού γίνεται το παράδειγμα - με την έννοια του
προτύπου - της σχέσης του υποκειμένου με τον Νόμο. Για τον Λακάν, η σκηνή της φαντασίωσης δείχνει
την συνθήκη που καθιστά δυνατή την υποκειμενικοποίηση και την επιθυμία. Έτσι, δεδομένου ότι «για το
υποκείμενο δεν υπάρχει άλλη είσοδος στο Πραγματικό εκτός από την φαντασίωση»10 (S14), η ανάλυση της
φαντασίωση του ξυλοδαρμού θα μας επιτρέψει να πούμε κάτι για το Πραγματικό που συναντά το
υποκείμενο που επιθυμεί στην σχέση του με το Συμβολικό και τον Νόμο.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς εισάγει ο Λακάν την συζήτηση για την φαντασίωση του ξυλοδαρμού στο
σεμινάριο για τα Μορφώματα του ασυνειδήτου. Στις 5 Φεβρουαρίου 1958 ο Λακάν μιλάει για την είσοδο
του νεογέννητου στην ανθρώπινη πραγματικότητα και αναφέρεται σ’ ένα έργο του Aldous Huxley (θα
πρέπει να εννοεί το Θαυμαστός καινούργιος κόσμος που εκδόθηκε το 1932). Ο Huxley περιγράφει μια
μελλοντική κοινωνία, όπου όλα είναι προγραμματισμένα για μια εύκολη και ευχάριστη ζωή. Όμως, τελικά
στην πραγματικότητα επιβάλλεται μια μορφή ζωής όπου απουσιάζει η ανθρώπινη διάσταση. Ο Λακάν
παρατηρεί ότι ο συγγραφέας «κάνει να ξαναγεννηθεί ο κόσμος όπως τον ξέρουμε μέσα από ένα κορίτσι
που εκδηλώνει την επιθυμία του να μαστιγωθεί. Αναμφίβολα του φαίνεται ότι υπάρχει κάτι εκεί που
συνδέεται στενά με τον ανθρώπινο χαρακτήρα του κόσμου (τον κόσμο που χαρακτηρίζει την
ανθρωπότητα) ». Σ’ αυτό το σημείο ο Λακάν αναφέρεται στην διαστροφή και στο κείμενο «Χτυπούν ένα
παιδί».
Αν είναι έτσι, δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε αν αυτή είναι η μοίρα της ανθρωπότητας, ή αν είναι
έτσι λόγω της διαμόρφωσης του κοινωνίας μας από την ιουδο-χριστιανική και ελληνορωμαική
παράδοση. Προφανώς η απάντηση ξεπερνάει τα όρια αυτής της παρουσίασης. Θα ήταν χρήσιμη η
συμβολή και άλλων πεδίων γνώσης, όπως είναι η ανθρωπολογία. Πάντως απ’ όσο γνωρίζω είναι γνωστό
ότι σ’ όλες τις κοινωνίες, πατριαρχικές ή μητριαρχικές, είναι παρούσα η πίστη σε μια υπερβατική, κάθετη
αρχή, και η διάσταση του ιερού. Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι ποιά είναι η θέση της
φαντασίωσης του ξυλοδαρμού στην παρούσα συγκυρία, αν υποθέσουμε ότι λαμβάνει χώρα μια μετάβαση
από μια κοινωνική οργανωμένη με βάση τον λόγο του Κυρίου σε μια κοινωνική οργάνωση με βάση τον
Καπιταλιστικό λόγο.
Εδώ θα περιοριστούμε στο να ακολουθήσουμε αυτό που προτείνει στα τέλη της διδασκαλίας του ο
Λακάν, ότι μπορούμε να δούμε αυτό στο οποίο είμαστε δέσμιοι (αιχμάλωτοι) εφόσον ακολουθήσουμε
άλλη μια φορά τον γύρο της διαδρομής που ήδη έχουμε κάνει11. Έτσι, μετά την διαδρομή που κάναμε
γύρω από τις 3 φάσεις της φαντασίωσης, χάρη στο κείμενο του Φρόιντ, θα κάνουμε άλλη μια φορά την
διαδρομή, αυτή την φορά σύμφωνα με την ερμηνεία του Λακάν.
Η καινοτομία στην ερμηνεία του Λακάν είναι ότι στηρίζεται σε ένα σημείο που απουσιάζει εντελώς στο
κείμενο του Φρόιντ. Είναι ο βούρδουλας, η βέργα ή το μαστίγιο με τα οποία δέχεται τα χτυπήματα το
10 RESUME DU SEMINAIRE « LA LOGIQUE DU FANTASME » ANNUAIRE 1967-1968. Paru dans l’annuaire 1967-68 – Documents,
rapports, chroniques – École pratique des hautes études
11

«La fin de l'analyse, on peut la définir. La fin de l'analyse, c'est quand on a deux fois tourné en rond, c'est-à-dire retrouvé ce dont

on est prisonnier. Recommencer deux fois le tournage en rond, c'est pas certain que ce soit nécessaire, il suffit qu'on voie ce dont on
est captive” (Le moment de conclure, 10.01.1978).
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παιδί. Αυτό που φαίνεται να είναι απλά ένα εργαλειακό υποστήριγμα της ορμής, ο Λακάν λέει ότι η
κλινική μας υποχρεώνει να του αποδώσουμε ένα συμβολικό καθεστώς. Αντιπροσωπεύει τον φαλλό, είναι
«το υλικό του σημαίνοντος», και παραμένει σαν σημείο μέχρι το τέλος. Ο φαλλός αποδεικνύεται ο
πρωταγωνιστής στις 3 φάσεις της φαντασίωσης και γίνεται ο κεντρικός άξονας για την σχέση του
υποκειμένου με την επιθυμία του μεγάλου Άλλου (S05, 12.02.1958). Συγχρόνως είναι το σημείο που δίνει
την προνομιακή θέση στον πατέρα, «ανέκαθεν αυτός που κρατούσε το μαστίγιο ήταν ο διευθυντής, ο
κυβερνήτης, ο κύριος».
Σχετικά με την πρώτη φάση («Ο πατέρας χτυπά το παιδί που μισώ») ο Λακάν αναφέρει την παρατήρηση
του Φρόιντ, ότι αρκεί μια ξυλιά για να πέσει το παιδί από τον θρόνο της παντοδυναμίας του. Επομένως η
πράξη του πατέρα έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ότι «ο πατέρας χτυπά το παιδί …» σημαίνει την εκμηδένιση
της ύπαρξης του σαν υποκείμενο που επιθυμεί, την αναγωγή του σ’ ένα τίποτα, σαν υποκείμενο είναι για
πέταμα, δεν του αναγνωρίζεται μια θέση σε μια σχέση συμβολική. Επιπλέον, το όργανο που κτυπά (το
μαστίγιο, το ραβδί), έχει κάτι που φέρει από μόνο του τον χαρακτήρα και την φύση κάποιου πράγματος το
οποίο σε συμβολικό επίπεδο εκφράζεται με μια χαρακιά, κάτι που σημαδεύει, διαγράφει, φράζει ή
αφανίζει το υποκείμενο12. Αυτό που παρεμβαίνει λοιπόν είναι της τάξης του σημαίνοντος (S05,
12.02.1958, σελ. 149) και είναι η συμβολική διάσταση της πράξης που ερωτικοποιείται από το
υποκείμενο.
Τι εννοεί εδώ ο Λακάν μιλώντας για την χαρακιά που διαγράφει το υποκείμενο? Πρόκειται για την
επίπτωση του συμπλέγματος του ευνουχισμού. Το παιδί - όντας σε πλήρη εξάρτηση από την μητέρα θα
επιδιώξει να καταλάβει την θέση του αντικειμένου της επιθυμίας της μητέρας, δηλαδή του φαλλού,
στηρίζοντας έτσι την φαλλική ταύτιση της ίδιας της μητέρας. Είναι μια θέση αδύνατη που το οδηγεί στο
άγχος δεδομένου ότι το ανάγει σ’ ένα αντικείμενο στην υπηρεσία της απόλαυσης του μητρικού μεγάλου
Άλλου. Στην καλύτερη περίπτωση, κάποια στιγμή το παιδί θα διαπιστώσει ότι κάποιος τρίτος, συνήθως ο
πατέρας, κατέχει ήδη την θέση του αντικειμένου της επιθυμίας της μητέρας. Έτσι το υποκείμενο θα
απευθυνθεί προς τον πατέρα, αναγνωρίζοντας τον σαν τον φορέα του φαλλού. Σ’ αυτό το σημείο, πέρα
από τα συναισθήματα μίσους που γεννά ο ανταγωνισμός προς τον πατέρα, ανοίγει παράλληλα και το
κεφάλαιο της αγάπης του πατέρα. Και με τις δύο έννοιες, της αγάπης για τον πατέρα και της αγάπης από
τον πατέρα. Πράγμα που σημαίνει ότι η διάσταση του αιτήματος αναγνώρισης παραμένει αλλά αυτή τη
φορά απευθύνεται στον πατέρα. Η αναγνώριση από τον πατέρα θα οδηγήσει στην ταύτιση του
υποκειμένου με το Ιδεώδες του Εγώ, και την μετάδοση του φαλλού. Θα γίνει έτσι εφικτό το πέρασμα σε
ταυτίσεις που έχουν συμβολικό χαρακτήρα και επιτρέπουν στο υποκείμενο να υποστηρίξει είτε την θέση
εκείνου που επιθυμεί, είτε την θέση του αντικειμένου της επιθυμίας του άλλου. Πλέον το υποκείμενο
αποκτά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, δηλαδή εισάγεται στην επικράτεια του Νόμου.
Έτσι, το φαλλικό σημαίνον αποκτά μια θεμελιώδη αμφισημία. (S05, 05 & 12.02.1958). Ο Λακάν την εξηγεί
επικαλούμενος την έννοια της εγελιανής Aufhebung, που σημαίνει αναίρεση, ακύρωση αλλά συγχρόνως
και ανύψωση σε ανώτερο βαθμό. Αντιστοιχεί στην ιδιότητα του σημαίνοντος να αυτοακυρώνεται
12

« Nous n'avons qu'à nous limiter au cas où c'est comme cela, mais à comprendre ce qui se passe dans le cas où c'est
comme cela. C'est effectivement d'un acte symbolique qu'il s'agit, et FREUD le souligne bien : ce qui se passe chez cet
enfant arrive chez le sujet lui-même, qui se croit quelqu'un dans la famille. Une seule taloche, nous dit FREUD,
suffit souvent à le précipiter du faîte de sa toute puissance.
Il s'agit bien d'un acte symbolique, et je dirai que la forme même qui entre en jeu dans le fantasme, à savoir le fouet, la
baguette, a quelque chose qui porte en soi le caractère et la nature de je ne sais quelle chose qui, sur le plan
symbolique, s'exprime par une raie, par quelque chose qui barre le sujet.
C'est avant d'être quoi que ce soit d'autre, une [...], une [...] quelconque, quelque chose qui puisse s'attribuer
à un rapport en quelque sorte physique du sujet avec celui qui souffre, c'est avant tout de quelque chose qui le raye,
qui le barre, qui l'abolit, que quelque chose de signifiant intervient ». (S05, 12.02.1958, p. 149)
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δίνοντας την δυνατότητα να αναδυθεί κάτι άλλο. Ο Λακάν λέει για την μπάρα που διαγράφει και ακυρώνει
: « ... για ό,τι δεν είναι σημαίνον, …, η μπάρα γίνεται ένας από τους πιο σίγουρους και πιο σύντομους
τρόπους της ανύψωσης του στο αξίωμα του σημαίνοντος (dignité de signifiant)» (S05,23.04.1958, σελ.
244). Η αμφισημία του φαλλικού σημαίνοντος έχει περάσει στην καθημερινή χρήση της γλώσσας.
Παράδειγμα στα ελληνικά, η λέξη ‘χειροτονία’. Ανάλογα με τα συμφραζόμενα έχει διπλή σημασία.
Παραπέμπει στο μυστήριο όπου ένας λαϊκός γίνεται διάκονος, ένας κληρικός ανέρχεται στο βαθμό του
πρεσβύτερου ή του επισκόπου. Όμως, η ίδια λέξη μεταφορικά, παραπέμπει στον ξυλοδαρμό και την
υποτίμηση.
Στην δεύτερη, ασυνείδητη φάση είδαμε ότι το χτύπημα που σήμαινε « Ο ανταγωνιστής δεν υπάρχει, είναι
ένα τίποτα», τώρα σημαίνει : «Εσύ υπάρχεις, και μάλιστα είσαι ο αγαπημένος/η αγαπημένη». Κάτι που
σήμαινε την άρνηση της αγάπης, γίνεται αυτό που θα την σημάνει. Όμως το μήνυμα είναι στο ασυνείδητο,
δεν κατορθώνει να φτάσει στο υποκείμενο. Αυτό που μένει σαν σημείο στο υποκείμενο, είναι το «υλικό
του σημαίνοντος», το μαστίγιο. Το υποκείμενο αισθάνεται ότι απορρίπτεται στο επίπεδο της επιθυμίας
από εκείνο που το εξυψώνει και του δίνει αξία καθώς το προσβάλλει. Ακριβώς εδώ βρίσκεται «η ουσία
του μαζοχισμού», παρατηρεί ο Λακάν. Στο σεμινάριο για τα Μορφώματα του ασυνειδήτου λέει: «Υπάρχει
πάντα στην μαζοχιστική φαντασίωση αυτή η πλευρά υποτίμησης, προσβολής που συγχρόνως δείχνει την
διάσταση της αναγνώρισης». (S05, 12.02.1958, σελ. 153).
Λίγους μήνες αργότερα - μιλώντας για την αρνητική θεραπευτική αντίσταση και την τάση για την
αυτοκτονία των παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς να τα επιθυμούν οι γονείς τους – το διατυπώνει ακόμα πιο
ξεκάθαρα : η ουσία του πρωταρχικού μαζοχισμού συνίσταται στην πραγμάτωση του υποκειμένου στο
επίπεδο της διαλεκτικής του σημαίνοντος (S06, 17.12.1958, σελ. 84).13.
Τι σημαίνει όμως ότι για τον φορέα της φαντασίωσης το φαλλικό σημαίνον επαναλαμβάνεται αποκτώντας
δύο αντίθετες σημασίες ? Είναι στην λογική της επανάληψης του σημαίνοντος ότι πέρα από την επίπτωση
στο επίπεδο της σημασίας, εισάγεται μια τομή ανάμεσα στο Συμβολικό και το Πραγματικό με την πτώση
του αντικειμένου μικρό α (S14,15.02.1967). Έτσι, θα προτείνα την εξής γραφή για την δεύτερη φάση :
Φ1 (υποτίμηση ή επιτίμηση)  Φ2 (εκτίμηση)
$

<>

α (σημείο απόλαυσης)

Το σημαντικό είναι ότι η κλινική δείχνει ότι οι θέσεις Φ1 – Φ2 μπορεί να αντιστραφούν, μια παρέμβαση
που δηλώνει εκτίμηση μπορεί να πάρει την σημασία επιτίμησης, το σημαντικό είναι η πτώση του
αντικειμένου μικρό α, αυτό ενδιαφέρει τον φορέα της φαντασίωσης. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε
παρεμβάσεις που στοχεύουν να ανακουφίσουν ένα υποκείμενο σε μαζοχιστική θέση.
Στην τρίτη φάση όπου τα παιδιά πολλαπλασιάζονται απεριόριστα, ο Λακάν λέει σχετικά με την «ιδιαίτερη
σχέση του υποκειμένου προς το σημαίνον»: «η σχέση μου με τον άλλο, τους άλλους, τους μικρούς άλλους
(τους όμοιους) [...] η σχέση μου με αυτούς από την στιγμή που είναι λιβιδινική σχέση, συνδέεται με αυτό
εδώ, ότι τα ανθρώπινα όντα ως τέτοια βρίσκονται όλα κάτω από την εξουσία του βούρδουλα, ότι για τα
ανθρώπινα όντα η είσοδος στον κόσμο της επιθυμίας ισοδυναμεί πάνω απ’ όλα ότι υπόκεινται σε κάτι που
βρίσκεται εκείθεν, κάτι που τα ξεπερνά, πρόκειται για τον Νόμο – δεν έχει και τόσο σημασία αν το
ονομάσουμε πατέρα» (S05, 12.02.1958, σελ. 151).
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Όσο το υποκείμενο αρνείται την σημαίνουσα αλυσίδα που έχει καθορίσει την ύπαρξη του, τόσο τείνει το ίδιο να αποτελέσει
ένα στοιχείο της. Αυτό δείχνουν οι αυτοκαταστροφικές τάσεις αυτών των υποκειμένων, με πράξεις που στον ορίζοντα τους έχουν
την αυτοκτονία. Δηλαδή, την διαιώνιση της ύπαρξης το υποκειμένου με την μορφή ενός σημείου για τους άλλους.

14

Τι συμβαίνει λοιπόν στην σαδιστική τρίτη φάση ? Το υποκείμενο είναι υπό την επήρεια κάποιου
πράγματος που δεν του επιτρέπει να γνωρίζει14. Βρίσκεται σε μια απεριόριστη ταλάντωση. Την κορύφωση
του άγχους, την αναμονή για το χτύπημα, το υποκείμενο την βιώνει κατοπτρικά όντας σε κατάσταση
«υποκειμενικής απροσδιοριστίας» προσκολλημένο στον παρτενέρ15 που δέχεται τα χτυπήματα από τον
βούρδουλα. Όμως, η δεύτερη φάση της φαντασίωσης δείχνει ότι ο μύχιος πόθος του υποκειμένου είναι ο
εξής : αυτός που κρατάει τον βούρδουλα, να το μεταχειριστεί σαν πράγμα, σαν δαρμένο σκυλί, σαν
εμπόρευμα που το πουλούν και το αγοράζουν. Με δυο λόγια, να του ακυρωθεί κάθε δυνατότητα ύπαρξης
στο επίπεδο της αυτόνομης θέλησης (S06, 07.01.1959).
Πού είναι λοιπόν η θέση του υποκειμένου μπροστά στην σκηνή του ξυλοδαρμού ? Ο Λακάν διευκρινίζει
ότι το υποκείμενο βρίσκεται κυριολεκτικά ανάμεσα σε αυτόν που δέχεται το χτύπημα και σε αυτόν που
χτυπά, διότι γίνεται το ίδιο το όργανο που κτυπά : το όργανο, ο φαλλός, ο πρωταγωνιστής που
παρεμβαίνει στην φαντασιακή δομή της επιθυμίας. Αυτό είναι το πιο παράδοξο, ότι το υποκείμενο, στην
ουσία του είναι του, δηλαδή στην εμπειρία της επιθυμίας, αυτό που βιώνει είναι η απώλεια του κάτω από
το φαλλικό σημαίνον (S06, 07.01.1959, σελ. 86). Έτσι, το σημαντικό είναι ότι η φαντασιακή ταύτιση με τον
όμοιο οδηγεί σε μια άλλη ταύτιση, την ταύτιση με τα εμβλήματα του μεγάλου Άλλου. Ο Λακάν το
σημειώνει με την γραφή Ι/α (S06, 07.01.1959, σελ. 87). Θυμίζω ότι η χαρακιά που αφήνει ο βούρδουλας
είναι η εκδήλωση του φαλλικού σημαίνοντος (S05, 12.02.1958, p. 149).
Μέχρι τώρα η έμφαση ήταν στην διαπλοκή του Φαντασιακού με το Συμβολικό, ας δούμε τώρα τα
παραπάνω από την πλευρά του Πραγματικού της απόλαυσης.
Η φράση της φαντασίωσης ‘Ένα παιδί χτυπιέται …’ που αρχικά συνδέθηκε με την απόλαυση έχει πάρει το
ρόλο του ‘δείκτη’ (index, S06, 10.06.1959, σελ. 305) κάποιου συμβάντος στην ιστορία του υποκειμένου και
το οποίο διαιωνίζεται καθώς συνιστά το σημείο πρόσδεσης («point d’attache») για κάτι άλλο. Δηλαδή,
αποκτά το καθεστώς του ‘γραπτού’, καθώς κάτι επιμένει στο πέρασμα από την διαχρονία στην
συγχρονία. Έτσι κάτι συγκυριακό παίρνει την μορφή της δομής. «Η απόλαυση που παίρνει εκεί το
υποκείμενο είναι εκείνο προς το οποίο γλιστράει από κάτι περιστασιακό στην ιστορία του προς μια δομή
όπου θα εμφανισθεί το είναι του, ως τέτοιο» (S06, 10.06.1959, σελ. 305). (S06, 10.06.1959, σελ. 305).
Στο Αντίστροφο της Ψυχανάλυσης ξετυλίγεται ο μηχανισμός αυτής της δομής : «Αν αυτή η φράση –
[‘Χτυπούν ένα παιδί’]- επενεργεί επειδή στηρίζεται από ένα υποκείμενο, … [είναι διότι] πρόκειται για ένα
υποκείμενο διχασμένο από την απόλαυση […] θέλω να πω ότι τόσο αυτός που το διατυπώνει, αυτό το
παιδί του wird … αυτό το παιδί που το χτυπούν … αυτό το παιδί χτυπημένο, χαριεντίζεται, - … πρόκειται για
τα δεινοπαθήματα του vers-tu, του προς-εσένα, δηλαδή προς εκείνον που το χτυπάει, που δεν
κατονομάζεται… Το ‘Εσύ με χτυπάς’ είναι εκείνο το μισό του υποκειμένου για το οποίο η φράση [της
φαντασίωσης] δημιουργεί την σύνδεση με την απόλαυση. Δέχεται, βέβαια, το ίδιο του το μήνυμα υπό
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Το αγνοεί διότι στην επιθυμία «το υποκείμενο … βρίσκεται στο χείλος αυτής της ονοματοδοσίας που αποτυγχάνει (nomination
defaillante) ... Και είναι η στιγμή που υφίσταται, στο μέγιστο, [...], αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε ‘σφοδρή νοσηρότητα του
λόγου’ (virulence du λόγος) διότι συναντάται με το ύψιστο σημείο της επίπτωσης της εμπλοκής του στον λόγο που το
αλλοτριώνει». (S06, 20.05.1959, σελ. 269).
15
Αυτή είναι η λειτουργία της φαντασίωσης, να μεταβιβάζει στο αντικείμενο - εδώ έχει το καθεστώς του φαντασιακού άλλου –
όλα εκείνα που σχετίζονται με την κατάσταση του υποκειμένου την στιγμή της επιθυμίας αλλά δεν είναι δυνατόν να
χαρακτηριστούν («le plus essentiel des Ansätze») (S06, 17.12.1958). Όπως εξηγεί ο Λακάν, το υποκείμενο μπροστά σ’ αυτό που το
σαγηνεύει βρίσκεται «στο όριο όπου χάνεται και εκεί αρχίζει το ασυνείδητο [... δηλαδή ] ξεκινά μια άλλη διάσταση όπου δεν του
είναι πλέον δυνατόν να γνωρίζει [...] Εδώ σταματά κάθε δυνατότητα να ονομάσει τον εαυτό του. Αλλά σ’ αυτό το σημείο της
στάσης υπάρχει επίσης ο δείκτης [index], ο δείκτης που του έρχεται, που του προσφέρεται, και που είναι η κυριότερη λειτουργία
και το κρατάει [...] μπροστά από την πλήρη εκμηδένιση, την συγκοπή της ύπαρξης του. Αυτό συνιστά την δομή αυτού που
ονομάζουμε ασυνείδητο» (S06, 03.06.1959).
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ανεστραμμένη μορφή – αυτό σημαίνει εδώ, την ίδια την απόλαυση του υπό την μορφή της απόλαυσης του
μεγάλου Άλλου … Περί αυτού ακριβώς πρόκειται όταν η φαντασίωση συμβαίνει να συνδέει την εικόνα του
πατέρα με αυτό που αρχικά είναι ένα άλλο παιδί. Το ότι ο πατέρας απολαμβάνει χτυπώντας το, αποτελεί
ακριβώς την αιχμή του νοήματος ...»16 (S17, 21.01.1970
Επομένως η φράση της φαντασίωσης διασπά το υποκείμενο σε 3 διαφορετικές θέσεις ως προς την
απόλαυση : την θέση του θεατή, του παιδιού που δέχεται τα χτυπήματα και του πατέρα που χτυπά. Όμως
δεν είναι ισοδύναμες αυτές οι θέσεις. O χαρακτήρας της απόλαυσης προσδιορίζεται από την θέση του
πατέρα. Ο πατέρας, δηλαδή ο φορέας του φαλλού, διασφαλίζει τη λειτουργία, διαμορφώνει τη θέση της
απόλαυσης, και δεν κατονομάζεται καν. Πράγμα που σημαίνει ότι η απόλαυση του υποκειμένου
προϋποθέτει ότι έχει υπηρετήσει την απόλαυση του μεγάλου Άλλου, και αυτό δραματοποιεί με
παραδειγματικό τρόπο η μαζοχιστική θέση (S14, 15.02.1967). Αυτήν την ανησυχητική αλήθεια φέρνει στο
φώς η φαντασίωση του ξυλοδαρμού.
Έτσι, η θεώρηση του Λακάν θέτει το ζήτημα ενός κοινού, καθημερινού, μαζοχισμού. Το πρόβλημα είναι
ότι η πρόσβαση στην επιθυμία και την φαλλική απόλαυση δεν σημαίνει ότι το υποκείμενο παύει να
υπηρετεί την απόλαυση του Άλλου και αυτό είναι επίπτωση της οιδιπόδειας δόμησης της επιθυμίας. ‘Για
το Εγώ, το να ζεί ισοδυναμεί με το να αγαπιέται από το Υπερεγώ’17 λέει ο Φρόιντ στο Εγώ και το Αυτό και
από την πλευρά του ο Λακάν συμπεραίνει ότι το εγώ (je), το πρώτο πρόσωπο του ενικού, «είναι ουσιώδες
στην δομή του μαζοχισμού» (S14, 11.01.1967, σελ. 61).
Αν το πρόβλημα είναι στην δομή του υποκειμένου, τι μπορεί να κάνει η ανάλυση ?
Εδώ θα αναφερθώ σε μια φράση του Λακάν από το RSI που μας θύμησε ο Γιάννης Δημόπουλος την
προηγούμενη εβδομάδα : «Αυτό που μας κόμισε ο Φρόιντ γύρω από τον μεγάλο Άλλο, είναι ακριβώς το
εξής, ότι δεν υπάρχει άλλος παρά με το να το πείς … αλλά είναι αδύνατον να το πεις εντελώς διότι υπάρχει
ένα πρωταρχικά απωθημένο, ένα μη αναγώγιμο ασυνείδητο ...»18(S22, 1974.12.17).
Δηλαδή, η διάσταση του μεγάλου Άλλου δεν είναι παρά μια δομική αναγκαιότητα για το υποκείμενο, είναι
ένα γλωσσικό ον, επίπτωση του ότι όταν το υποκείμενο μιλάει, ακόμη και όταν μιλάει στον εαυτό του,
απευθύνεται σε κάποιον άλλο. Ο μεγάλος Άλλος δεν είναι παρά μια πλασματική οντότητα (entité fictive με
την έννοια του Bentham). Το είχε ήδη πεί o Λακάν από τις 18 Νοεμβρίου του 1959, λέγοντας ότι «το
πλασματικό (fictif) δεν είναι το απατηλό, αυτό που εξαπατά, αλλά είναι [...] αυτό που ονομάζουμε το
Συμβολικό»19 (S07, 18.11.1959). Το οιδιπόδειο αποδεικνύεται λοιπόν να είναι η απάντηση του νευρωτικού
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« C’est là, en ce cas, exemplaire de ce qui ne peut être éliminé d’aucune définition de la proposition, que nous
saisissons ceci : que cette proposition a effet - de quoi ? - de se soutenir d’un sujet, sans doute, mais - comme
FREUD aussitôt l’analyse - divisé par la jouissance. Divisé, je veux dire qu’aussi bien celui qui l’énonce, est cet enfant qui
wird, verdit, verdoie, d’être battu, geschlagen. Mais jouons un peu plus : cet enfant qui verdit battu, il badine vertu, ce
sont les malheurs du « vers-tu », celui qui le frappe, et qui n’est pas nommé, de quelque façon que la phrase s’énonce.
Ce « Tu me bats » est cette moitié du sujet dont la formule fait sa liaison à la jouissance.
Il reçoit, certes, son propre message sous une forme inversée : ça veut dire, sa propre jouissance sous la forme
de la jouissance de l’Autre, et c’est bien de cela qu’il s’agit quand le fantasme se trouve rejoindre l’image du père,
conjointe à ce qui d’abord est un autre enfant » (S17, 21.01.1970).
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Leben ist also für das Ich gleichbedeutend mit Geliebtwerden, vom Über-Ich geliebt werden, das auch hier als Vertreter des Es
auftritt [G.W., 13, σελ. 288].
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« … Ce que FREUD nous apporte concernant ce qu'il en est de l'Autre, c'est justement ceci, qu'il n'y a d'autre qu'à le dire.
Mais que ce Tout-Autre, il est tout à fait impossible de le dire complètement, qu'il y a un urverdrängt, un inconscient irréductible, et que celui-là, de
le dire c'est à proprement parler ce qui non seulement se définit comme impossible, mais introduit comme telle la catégorie de l'impossible.»
(S22, 1974.12.17)
19

«…le fictif n’est pas par essence ce qui est trompeur, mais qu’il est à proprement parler ce que nous appelons le Symbolique».
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σ’ αυτό το γεγονός, διότι τίποτα δεν εγγυάται την συνεκτικότητα του μεγάλου Άλλου που τόσο την έχει
ανάγκη.
Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η ανάλυση ?
Το υποκείμενο απευθυνόμενο στον αναλυτή θα επαναλάβει «τα δεινοπαθήματα του vers-tu», του ‘προςεσένα’ με όλο το φορτίο της ‘αρετής’ που το συνοδεύει. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του σύμφωνα με τις
φαλλικές ταυτίσεις του, θα γίνει δυνατόν να συγκροτηθεί στην πορεία της ανάλυσης αυτό που τις στηρίζει,
δηλαδή η θεμελιακή φαντασίωση. Όμως, αυτήν τη φορά θα συναντήσει μια επιθυμία που δεν είναι
παρμένη στην τάξη του φαντασιακού φαλλού και θα έχει την ευκαιρία να αποσυνδέσει τον μεγάλο Άλλο
από κάποια φιγούρα μιας εξουσίας την οποία οφείλει να ικανοποιήσει. Δημιουργούνται λοιπόν οι
συνθήκες για μια αλλαγή στον προσανατολισμό της επιθυμίας του και στην τροπικότητα της απόλαυσης
του.
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