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Φαίνεται λοιπόν ότι η έρευνα του Εγώ, η διερεύνηση της 
φύσης και της ενδοχώρας της ψυχής προέρχονται από το 
αίσθημα μοναξιάς μέσα σ ’ έναν κόσμο όπου επίκεντρο 
γίνεται αίφνης ο άνθρωπος.

ΡΑΒΙΝΟΣ ΑΌΙΝ δΤΕΙΝδΑΓΤΖ



Ι Α € θ υ Ε δ  ΕΑΟΑΝ

Ο Ιαοςιιοδ Μαπε Ι^οαη γεννήθηκε στο Παρίσι το 1901. Σπού
δασε Ιατρική και στη συνέχεια επέλεξε ως ειδικότητα την Ψυ
χιατρική.

Το 1932 δημοσιεύει τη διδακτορική διατριβή του: ((Η παρα
νοϊκή ψύχωση και οι σχέσεις της με την προσωπικότητα».

Κάνει ψυχανάλυση με τον Κιιάοΐρΐι Εο^οηδίοΐη και γίνεται 
δεκτός στην Ψυχαναλυτική Εταιρεία του Παρισιού.

Το 1936, στο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συνέδριο στο Μάριεν- 
μπαντ, παρουσιάζει την ερμηνεία του για το ((Στάδιο του κα
θρέφτη».

Μετά το 1945 ο Ι^οαη διδάσκει στην κλινική δαίηΐο-Αηηο, 
κατόπιν στην Εοοίε διιρέπ6ΐΐΓ6 και, τέλος, στην Εοοίε ΡΓαΐίςιιε 
άοδ Ηαυίοδ Εΐικίοδ.

Η διδασκαλία του δημοσιεύεται με αργούς ρυθμούς και έχει 
τίτλο: «Ζακ Λακάν, το σεμινάριο». Μόνο έξι από τους είκοσι έ
ξι τόμους που προαναγγέλθηκαν έχουν κυκλοφορήσει.*

Τα Γραπτά αποτελούν απάνθισμα διαφόρων δημοσιευμάτων 
και διαλέξεων.

Πέθανε στο Παρίσι το 1981.
Ο Ιαοςιιοδ Εαοαη, προσωπικότητα με ευρύτατη κουλτούρα, 

γνώστης πολλών γλωσσών, εμπνέεται από φιλοσόφους και με
γάλους συγγραφείς, από το στρουκτουραλισμό, την ανθρωπολο-

* Σήμερα είναι δέκα οι τόμοι που έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις 
δϋΐπΐ. Βλ. Βιβλιογραφία. (Σ.τ.Μ.)
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ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

για και τη γλωσσολογία. Το ύφος του εμπνέεται από τη μουσι
κή, είναι γεμάτο χιούμορ, νεολογισμούς και χαοτικά σχήματα. 
Πολλοί τον επικρίνουν, αλλά λίγοι τον έχουν διαβάσει κι ακόμα 
λιγότεροι τον κατανοούν. Για να τον προσεγγίσουμε, χρειάζεται 
πρώτα να έχουμε αφομοιώσει το έργο του ΡγοικΙ, στου οποίου την 
επανανακάλυψη βοήθησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
τελικά. Διαβάζοντάς τον, εισερχόμαστε στο θαυμαστό χώρο του 
ασυνείδητου, της δημιουργίας και του σύμπαντος της γλώσσας. 
Δίνει στο ασυνείδητο τις διαστάσεις που του αξίζουν.

Ο Ραοαπ μελέτησε κυρίως αυτό που υπο-στηρίζει τη γλώσ
σα. Η λέξη δεν είναι παρά το σύμβολο ενός συναισθήματος. Ο 
λόγος είναι ένα δίκτυο σημαινόντων. ((Το ασυνείδητο δομείται σαν 
γλώσσα». Ο νόμος του Οιδίποδα κατέχει επίσης κυρίαρχη θέση 
στην έρευνά του.

Είναι παρακινδυνευμένο -θα αποτελούσε μάλιστα μια προ
δοσία- να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε το σύμπαν που μας 
βοήθησε να ανακαλύψουμε ο Ραοαη.
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΑΟΟϋΕδ ΕΑΟΑΝ

Τίτλος Συντομογραφία

Όο Ια ρ8γο1κ)86 ραταηοΐαςυο άαη8 868 Γ&ρροτΐ8 
ανοοίζ ρβποηζΐίΐέ , έάίίΐοηδ άιι δοιιίΐ 
Η παρανοϊκή ψύχωση 
καί οι σχέσεις της με την προσωπικότητα

Ψ

Εοήί5, έάίΐίοηδ άιι δοιιΐΐ, Ραπδ 1966 Γ
Γραπτά

Εβ ΞέπιίηζΐΓβ, Ηντο I , έάΐίΐοηδ άιι δευίΐ, Ραπδ 1975, Σ 

Εο§ έαήΐΞ ί6θϊιηί%ιΐ68 άε Είβυά 
Το σεμινάριο, βιβλίο I\
Τα τεχνικά γραπτά τον Ετειιά

Με σκοπό να μην επιβαρυνθεί το κείμενο, οι παραθέσεις απο- 
σπασμάτων από τα κείμενα του Ε άοάχχ ακολουθούνται από την 
εντός παρενθέσεως ένδειξη της συντομογραφίας και του αριθμού 
σελίδας.
Παράδειγμα: (Γ 128) σημαίνει: Γραπτά,, σ. 128.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

((Τι να κουβεντιάσεις με τον Μωυσή όταν παραδίδει τις Δέκα 
Εντολές!» Με αυτή τη σύντομη έκφραση θαυμασμού η Οαώο- 
ΠΠ6 ΟέηιοηΙ μάς παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες μορφές 
του ψυχαναλυτικού κινήματος στο βιβλίο της νίβ5 οί ΙέββηάεΞ άβ 
Ιαοηιιβ § Εαοαη*

Αυτή η παρατήρηση δεν είναι σχήμα λόγου, ο Παρισινός ψυ
χαναλυτής, που πέθανε το 1981, υπήρξε όντως μια καταλυτική 
μορφή στη σκέψη του εικοστού αιώνα για πολλούς λόγους. Όχι 
μόνο επειδή έδωσε νέα πνοή στην ψυχανάλυση που βούλιαζε στα 
μεσαιωνικά τέλματα στα οποία την είχαν ρίξει ορισμένοι ηγε- 
τίσκοι εταιρειών εκείνης της κρίσιμης εποχής, αλλά και επειδή 
πρωταγωνίστησε στην παρισινή σκηνή, χωρίς μάλιστα να επ ι
διώξει τέτοιου είδους αναρρίχηση, πράγμα που αποτελεί ύψιστο 
κατόρθωμα.

Υπερβολικός, θεατρικός και λιγάκι ανυπόφορος, δεν έτυχε της 
ομόφωνης επιδοκιμασίας των συγχρόνων του. Η Ιστορία θα μας 
μάθει αναμφίβολα ότι όφειλε να είναι έτσι, ένα ακραίο ον που 
συνδύαζε την πιο θαυμαστή ευγένεια με την πιο κουραστική

* Εκδόθηκε στα ελληνικά με τίτλο Ζακ Λακάν: Βίος και Πολιτεία, από 
τις εκδ. Θυμάρι, μετ. Μαργαρίτα Κουλεντιανού, Αθήνα 1986. (Σ.τ.Μ.)
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ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

σχολαστικότητα, για να μπορέσει να εισακουστεί η φωνή του. 
Θυμίζει κάπως εκείνους τους ραβίνους των απαρχών του χασι- 
δισμού,* που καλούσαν τους οπαδούς τους να βυθιστούν στην α
κολασία για να κατανοήσουν καλύτερα το Θεό. Ωστόσο παρέ- 
μεινε ένας αυθεντικός δάσκαλος που αρνήθηκε την αυθεντία. 
Μήπως δεν ανακάλυψε τον τρόπο να μιλούν γ ι ’ αυτόν και συνε
πώς για την ψυχανάλυση; Η προσωπικότητα του λει
τούργησε σαν ηλεκτροσόκ στην απάθεια της βαλτωμένης ψυ
χανάλυσης.

Άραγε είναι ανάγκη να θυμόμαστε τις τρέλες του, τις εκρή
ξεις του ή τις εσχατολογικές αναφωνήσεις του; Ή αξίζει μάλλον 
να σκύψουμε στο βαθύ περιεχόμενο των σεμιναρίων, των κειμέ
νων και των πράξεών του, που θεωρήθηκαν παράδοξες, για να 
ανακαλύψουμε, σαν σε αρχαιολογική ανασκαφή, το θαμμένο ι
διοφυές μήνυμα που διατρέχει το έργο του;

Η ψυχανάλυση ενδιαφέρεται γ ι’ αυτό το αξιοπερίεργο συστα
τικό του ανθρώπου που εκφράζεται μέσα στη γλώσσα του, δη
λαδή για το ασυνείδητο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το α
συνείδητο, πόσο μάλλον να το διδάξουμε, χωρίς τον κίνδυνο πολ
λών παρεξηγήσεων. Ο επιλέγει να εκφραστεί διαμέσου ε
νός λόγου γεμάτου νοηματικά, χαοτικά, πλεοναστικά σχήματα, 
μεταφορές (η έννοια ((όνομα του πατρός», που αναπτύσσεται 
παρακάτω σε αυτό το βιβλίο, είναι μια μεταφορά) και μετωνυ- 
μίες (η «μισαγάπη» είναι στον Εαοαη μια μετωνυμία που περι
λαμβάνει το αξεχώριστο νόημα του μίσους και της αγάπης). 
Αυτός ο λόγος επιτείνει τις δυσκολίες κατανόησης και δημιουρ
γεί, σύμφωνα με το πνεύμα του, μια διαρκή ανησυχία που θα ο
ξύνει την αξιοπιστία της ερμηνείας μας.

* Εβραϊκή αίρεση (ΙΐΗδκΙ = ευσεβής). (Σ.τ.Μ.)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

Διεκδικώντας την κληρονομιά του, νιώθοντάς τον αίφνης σαν 
θνητό, η γενιά του αναλώθηκε σε διαμάχες άλλοτε αναθεματί
ζοντας τον και άλλοτε υπερθεματίζοντας. Για ορισμένους όλα εί
ναι άξια λόγου και όλα έχουν νόημα, για άλλους το παραλήρημά 
του δεν πρόσφερε τίποτα καινούργιο στην ψυχανάλυση. Ιδού α
κραίες ((αλήθειες» προς αποφυγήν που συνιστούν αυτές οι από
λυτες κρίσεις, όπως, π.χ.: ((Η απόλυτη κρίση είναι μια απά- 
ντηση χωρίς ερώτηση».

Το ψυχαναλυτικό κίνημα πάντα συγκλονιζόταν από βίαιες 
διαμάχες που έμοιαζαν να προσλαμβάνουν τον πλανερό χαρα
κτήρα του αλληλοσπαραγμού που διέπει τις σχέσεις αντιπα- 
ρατιθέμενων αιρέσεων στο πλαίσιο μίας και της αυτής θρη
σκείας.

Μια σκιά πλανιέται πάνω από το ((λακανισμό» και τους «λα- 
κανικούς», η σκιά που προβάλλει ο μεγάλος μαύρος μανδύας της 
μισαλλοδοξίας. Η μισαλλοδοξία εμποδίζει τη μελέτη των κει
μένων και των σεμιναρίων του Ι>&ο&η, κάτι που θα έπρεπε να 
πραγματοποιείται με όπλο την απλότητα.

Θα επιχειρήσω, ωστόσο, σε αυτή την εργασία να αναδείξω 
την ιδιοφυία εκείνου που υπήρξε η αιτία ενός τόσο μεγάλου θο
ρύβου και μιας τέτοιας παραφοράς. Εννοείται ότι αυτό το εγ
χείρημα θα είναι υποκειμενικό, αλλά ο καρπός θα έχει ίσως λι- 
γότερο πικρή γεύση από το σπόρο.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσεγγιστεί ο Ι.3οαη. Η πρώ
τη μέθοδος δε μου αρέσει γιατί δεν αφήνει χώρο στην προσωπι
κή έκφραση. Παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης είναι η τά
ση μας να ανακαλύπτουμε στη διδασκαλία του μια μέθοδο, τε
χνάσματα, θεωρία, μαθήματα (έννοια που συνδυάζει τα μαθη
ματικά με την ιδέα που έχει γ ι’ αυτά ο Ι^οαη) και άλλα παιδα
γωγικούς ορθά επινοήματα για να διεκπεραιώσουμε σωστά μια
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ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

ψυχανάλυση. Έχω την αξίωση να πιστεύω ότι δεν ήταν αυτή η 
θέλησή του.

Ο άλλος τρόπος ανάγνωσης είναι υποκειμενικός και τον ε- 
πεξηγώ με ένα παράδειγμα.

Ας παρομοιάσουμε ένα κείμενο του Ραοαη με ένα συμβολικό 
πίνακα: η μαεστρία του πινέλου είναι απαραίτητη για την πραγ
μάτωση του έργου, ωστόσο ο φιλότεχνος, που κοιτάζει τον π ί
νακα και τον κάνει να μιλήσει, είναι αυτός που του δίνει ουσία 
και τον μετατρέπει σε αριστούργημα.

Το ίδιο ισχύει και για το λακανικό κείμενο: πρέπει να δια
βάζεται έτσι όπως κοιτάζουμε έναν πίνακα, πρέπει να το κοι
τάξουμε, να το διαβάσουμε κι ύστερα να αφήσουμε ελεύθερο το 
φαντασιακό μας να διατρέξει όλο το πεδίο της κατανόησής μας.

Όμως τι συμβαίνει με τον ορθολογισμό; Ο Γαοαη μάς εισά
γει στο ασυνείδητο και στην παράλογη υποκειμενικότητα του 
ανθρώπου, μας μιλάει για ψυχανάλυση. Σε αυτό το πεδίο το μό
νο ζήτημα είναι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη φωνή της εσωτε
ρικής μας φαντασίας. Ο αναλυτικός λόγος είναι μάλλον πιο κο
ντά στα παραληρήματά μας παρά στον απόμακρο ορθολογισμό.

Ο 1.303η αποτελεί επίσης, και κυρίως, επιστροφή στον 
ΡγοικΙ, είναι λοιπόν αδιανόητο να προσεγγίζουμε τη λακανική 
σκέψη χωρίς να έχουμε μελετήσει τον ΡγοικΙ.

Σχετικά μπορείτε να διαβάσετε την Εισαγωγή στην ψυχανά
λυση τον Ρτουά. (Μίοΐιοί Όοΐ1ιγ, Ιηίτοάυείίοη ά Ια ρ5γοΙιαηαΙγ8θ άο 
Ρτουά, Ο ίΓοηίςιιο δοοίαίο, Οοΐΐοοίΐοη «Ρ’οδδοηίίοΐ».)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

ΣΥΝΟΨΗ

• Το έργο του Ι^αμιοδ Ι,ααπι δε διαβάζεται με τα μάτια του 
ειδήμονα της τεχνικής, αλλά μάλλον με την ποίηση της 
φαντασίας μας.

• Προσοχή: Στο βιβλίο που πρόκειται να διαβάσετε τώρα θα 
βρείτε πρωτότυπα αποσπάσματα του Ι^οβπ' είναι πολύ 
πιθανό να μην καταλάβετε τίποτα με την πρώτη ανάγνω
ση. Μην απογοητευτείτε. Ύστερα από κάθε κείμενο θα α
νακαλύψετε την κατάλληλη ((ερμηνεία».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΟΕΑΟΑΝ ΜΕΛΕΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΕΝ

Το 1932 ο ίαοαη παρουσίασε τη διδακτορική διατριβή του στην 
ιατρική ((Η παρανοϊκή ψύχωση και οι σχέσεις της με την προ
σωπικότητα», την οποία ακολούθησε, το 1933, μια μελέτη του 
εγκλήματος των αδελφών Παπέν. Σε αυτό το κείμενο είναι ο
λοφάνερο ότι απέχει πολύ από τη δημιουργικότητα των σεμινα
ρίων του. Στην πραγματικότητα, εδώ μελετά τη διανοητική α
σθένεια με την ψυχιατρική έννοια, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται 
μακριά από τον ΡΐΌΐιά, τον οποίο έχει ήδη διαβάσει πολύ λόγω 
της εισόδου του στην ψυχανάλυση υπό τον Κυάοΐρΐι Ι̂ 06\ν£η- 
δίοίη.

Σε ένα φύλλο της Ραή8 Ξοίτ, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ι^οαη 
πέφτει πάνω σ’ ένα αποτρόπαιο έγκλημα που απέσπασε την προ
σοχή του και επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη της σκέψης 
του.

Παρουσιάζω τη σύνοψη που συνέταξε στα Γραπτά του σχε
τικά με αυτό το θέμα της επικαιρότητας:
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Δυο αδελφές, η Κριστίν και η Αία Παπέν, ήταν για πολλά χρό
νια υπηρέτριες ευυπόληπτων αστών σε μια μικρή επαρχιακή πό
λη -  ενός δικηγόρου, της συζύγου και της κόρης του. Τπηρέτριες- 
πρότυπα νοικοκυροσύνης, όπως ειπώθηκε. Υπηρέτριες-μυστήριο 
επίσης, διότι, αν και τα αφεντικά δεν ήταν καθόλου συμπαθείς ως 
άνθρωποι, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η υπεροπτική αδια
φορία του υπηρετικού προσωπικού ήταν απλώς μια απάντηση σε 
αυτή τη στάση. Οι δυο πλευρές είχαν διακόψει τη λεκτική επι
κοινωνία μεταξύ τους. Αυτή η σιωπή, ωστόσο, δεν μπορούσε να 
είναι κενή, παρότι φαντάζει σκοτεινή στα μάτια των πρωταγω
νιστών. Ένα βράδυ, στις 2 Φεβρουάριου, αυτό το σκοτάδι έγινε 
πραγματικότητα εξαιτίας μιας συνηθισμένης βλάβης του ηλε
κτρικού ρεύματος. Την προκάλεσε ένας αδέξιος χειρισμός των α
δελφών (...). Πώς αντιμετώπισαν μάνα και κόρη αυτή τη συμφο
ρά όταν γύρισαν στο σπίτι και την ανακάλυψαν; Τα λεγόμενα της 
Κριστίν διαφοροποιούνται σε αυτό το σημείο. Όπως και να ’χει, 
το δράμα ξεσπά πολύ γρήγορα και ως προς τη μορφή της επίθε
σης είναι δύσκολο να δεχτούμε μια άλλη εκδοχή από αυτή που έ
δωσαν οι αδελφές, δηλαδή ότι ήταν ξαφνική, ταυτόχρονη, εξαρ
χής εμφορούμενη από τον παροξυσμό της μανίας: η καθεμιά τους 
αρπάζει μια αντίπαλο, της ξεριζώνει, ενώ ακόμα είναι ζωντανή, 
τα μάτια από τις κόχες, πράγμα ανήκουστο, είπαν, στα χρονικά 
των εγκλημάτων, και τη σκοτώνει χτυπώντας τη στο κεφάλι. 
Κατόπιν, βοηθούμενες απ’ ό,τι βρισκόταν μπροστά τους, σφυρί, 
τσίγκινη κανάτα, κουζινομάχαιρο, ορμούν μανιασμένα στο σώμα 
των θυμάτων τους, συνθλίβουν το πρόσωπό τους και, ξεγυμνώνο
ντας τα σεξουαλικά τους όργανα, κατακόβουν τα μπούτια και τους 
γλουτούς της μιας, πασαλείβοντας με αίμα τα οπίσθια της άλλης. 
Στη συνέχεια πλένουν τα σύνεργα αυτής της ειδεχθούς τελετουρ
γίας, καθαρίζονται οι ίδιες και ξαπλώνουν στο ίδιο κρεβάτι. ((Ε
πιτέλους καθαρίσαμε!» Αυτά είναι τα μόνα λόγια που ανταλλάσ
σουν και τα οποία μοιάζουν να σηματοδοτούν την επάνοδο στη νη-
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φαλιότητα, κενή από κάθε συναίσθημα, που διαδέχεται αυτό το 
λουτρό αίματος. (Ψ 390)

Ο υποβάλλει την ιδέα ότι κατά πάσα πιθανότητα έ
χουμε να κάνουμε εδώ με παράνοια, ασθένεια που γνώρισε με 
αυτή την ονομασία στην ψυχιατρική εκπαίδευσή του. Ωστόσο δεν 
αρκεί να την κατονομάσουμε, γ ι ’ αυτό μας προτείνει μια παρα
τήρηση πιο προσαρμοσμένη στη συμπεριφορά του ασθενούς και 
συσχετισμένη με την προσωπικότητά του.

Η παράνοια δεν παρουσιάζεται πλέον ως μια ασθένεια βιο
χημικής ή κληρονομικής προέλευσης, αλλά ως λογική πορεία της 
προσωπικότητας του υποκειμένου. Μας μαθαίνει ότι η επιθετι
κότητα είναι το ελατήριο της ψύχωσης, μια εντελώς ((υποχρε
ωτική» και πλήρως ασυνείδητη επιθετικότητα (αργότερα πρό- 
τεινε τον όρο ((αποκλεισμένη»), επίθεση καλυμμένη από ψεύτι
κες αιτίες, η οποία εκφράζεται με παραληρητικό λόγο.

Ο σημειώνει, ήδη από το πρώτο αυτό κείμενο, την πε
ρίεργη ροπή του ψυχωσικού να κάνει πράξη τις γλωσσικές με
ταφορές μίσους, όπως ((θα του ξεριζώσω τα μάτια», ανακατεύ
οντας έτσι το φαντασιακό με την πραγματικότητα χωρίς καμιά 
διάκριση πλέον.

Αν θέλουμε να το απλουστεύσουμε κάπως, θα λέγαμε: ο ψυ- 
χωσικός, όπως κάθε ανθρώπινο ον, έχει ένα ασυνείδητο που πε
ριέχει όλες τις συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες της παιδι
κής του ηλικίας -  για παράδειγμα, η εικόνα της μπάλας θαλάσ
σης, φορτισμένη με την ανάμνηση μιας υπέροχης μέρας στη θά
λασσα, το πλαστικό παπάκι που θυμίζει τη στοργή της μαμάς 
που μας κάνει μπάνιο, αλλά επίσης το κουτί με τα σπίρτα, φορ
τισμένο με τη λύσσα αυτού που προξενεί πόνο, ή, ακόμα, το σφυ
ρί, φορτισμένο με μίσος, υπεύθυνο για το σπασμένο δάχτυλο.
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Αν ο νευρωσικός είναι ιδιαίτερα ικανός να ξεχωρίσει τα συ
ναισθήματα, που συνδέονται με τις εικόνες, από τα αντικείμε
να, ο ψυχωσικός έχει κλείσει το ασυνείδητό του, σε σημείο που 
τα αντικείμενα γίνονται η έδρα των συναισθημάτων. ((Αυτό το 

παπάκι μού φέρνει γούρι», ((Αυτό το σφυρί με μισεί». Η μανία 
στρέφεται επίσης στους ανθρώπους οι οποίοι, με τα λόγια τους, 
μπορεί να υπενθυμίσουν ένα μισητό γεγονός.

Ας φανταστούμε ότι μια προσβολή συνοδεύεται με έντονο σο> 
ματικό ή συναισθηματικό πόνο. Αυτή η ίδια προσβολή, απευθυ
νόμενη προς τον ψυχωσικό στο μέλλον, θα τον καταστήσει επ ι
κίνδυνο, εφόσον θα θέλει να καταστρέψει το αντικείμενο του 
πόνου, δηλαδή το πρόσωπο που του απευθύνει το λόγο. Το μα
νιακό παραλήρημα, μας εξηγεί ο ίαοαπ σε αυτό το κείμενο, εί
ναι ((... μια αιτιολογική και ταυτόχρονα αρνητική υπερδομή της 
εγκληματικής παρόρμησης».

Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν για τις αδελφές Παπέν να 
σκοτώσουν τις αφεντικίνες τους επειδή το σίδερο του σιδερώμα
τος έκαψε την ασφάλεια. Η μανία οικοδομείται με τέτοιο τρό
πο ώστε καθίσταται επιτακτικό στα μάτια τους να σκοτώσουν 
μάλλον αυτές που ευθύνονται για το σκοτάδι και, μετά την πρά
ξη, να την αρνηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια (μια 
από τις αδελφές, από τη φυλακή της, ζητούσε συχνά να μαθαί
νει νέα για τα αφεντικά της).

Στα ((Πρώτα κείμενα πάνω στην παράνοια» ο Ι.αοαη παίρ
νει ήδη κάποιες αποστάσεις από την ψυχιατρική νοσολογία. Δεν 
τον ενδιαφέρει να ξέρει αν έχει να κάνει, στην περίπτωση των 
αδελφών Παπέν, με παρανοϊκές ή σχιζοφρενικές κρίσεις, η ετι
κέτα δεν πρόκειται να θεραπεύσει. «... Οι συγγενείς μανιακές 
μορφές παραμένουν ενωμένες με μια κοινότητα δομών που δι
καιολογεί την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων ανάλυσης».
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Στην περίπτωση των αδελφών Παπέν, γράφει ο Ραοαιι, δεν 
είναι μόνο η εγκληματική πράξη που έχει παράξενες όψεις. Πράγ
ματι, ας θυμηθούμε το τελετουργικό που περιβάλλει το έγκλη
μα και το καθιστά εξάλλου τόσο φρικτό στα μάτια μας. Υπάρ
χουν, όπως λέει, κι άλλες ανωμαλίες συμπεριφοράς.

Η ψυχανάλυση μας έχει ήδη υπογραμμίσει την ύπαρξη ομο
φυλοφιλίας και σαδομαζοχιστικής διαστροφής κατά το πέρασμα 
στην ψυχωσική πράξη. Επίσης:

Πρέπει να ομολογήσουμε πως οι αδελφές φαίνεται ότι επιβεβαι
ώνουν με ωμό, θα μπορούσαμε να πούμε, τρόπο αυτούς τους συ
σχετισμούς: ο σαδισμός είναι προφανής στον τρόπο που εκτελέ- 
στηκαν τα θύματα και προσλαμβάνει τεράστια σημασία υπό το 
φως αυτών των δεδομένων: η αποκλειστική στοργή των δύο α
δελφών, το μυστήριο της ζωής τους, οι παραδοξότητες της συνύ
παρξής τους, η φοβισμένη εγγύτητά τους στο ίδιο κρεβάτι μετά 
το έγκλημα. (Ψ 395)

Ακολουθώντας τον ΡγοικΙ, επισημαίνεται το λιβιδινικό ίχνος. 
Η εσωτερική σεξουαλική ζωή συμμετέχει στο κίνητρο του ε
γκλήματος των δύο τεράτων. Το μυστήριο της σεξουαλικότη
τας, της αναπαραγωγής και η ερωτηματοθεσία που το συνο
δεύει -από πού έρχομαι, πού πηγαίνω, ποια είναι η ((αποστολή» 
μου- βρίσκονται στη βάση των προβλημάτων του ψυχωσικού 
(όπως εξάλλου και του νευρωσικού).

Τι παράξενο πράγμα αυτοί οι λεκέδες σπέρματος που υπάρ
χουν στο ξέστρωτο κρεβάτι, υγρό ασήμαντο κι όμως βάση της 
ζωής μας, της δημιουργίας μας. Τι παράξενο πράγμα αυτή η 
κοιλιά, αυτό το σεξουαλικό όργανο που μας εκβάλλει, όπως εκ
βάλλει επίσης τα άχρηστα προϊόντα.

Το παιδί δεν κοιτάζει κάτω από τα γυναικεία φουστάνια ε
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πειδή είναι ένας μικρός διεφθαρμένος, αλλά επειδή ψάχνει μια 
απάντηση για τα μυστήρια. Δεν είναι τυχαίο που κάποιος ψυ- 
χωσικός έγινε γνωστός με το παρατσούκλι Τζακ ο Αντερο
βγάλτης. Μήπως δεν αναζητούσε, υπό την επήρεια εσχατολογι- 
κών μανιακών κινήτρων, μια απάντηση στα μυστήρια των 
σπλάχνων, της ζωής; Εντούτοις σε όλους μας συμβαίνει να σκε
φτόμαστε αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να 
φτάνουμε στην εγκληματική πράξη. Σε αυτό έγκειται η διαφο
ρά. Στις αδελφές Παπέν, όλο το μυστήριο της σεξουαλικότητας 
προβάλλεται στις πράξεις και στα αντικείμενα που τις περι
βάλλουν.

Αγωνιούμε, σαν καλοί νευρωσικοί που είμαστε όλοι μας, γ ι’ 
αυτά τα ερωτήματα και τα εγκαταλείπουμε είτε στο ασυνείδη
τό μας είτε υπό τη μορφή ανώδυνου συλλογισμού. Αντίθετα, ο 
ψυχωσικός θέτει στην πράξη τα παράδοξα σεξουαλικά ερωτή- 
ματά του.

Στηριζόμενος σε μια άλλη περίπτωση (την περίπτωση Αι- 
μέ), ο Εαοαη συνεχίζει τις πρώτες προσπάθειές του προς μια ε
πιβλητική προσέγγιση της ψύχωσης. Οι άρρωστοι, μας εξηγεί, 
μεταθέτουν σε πολλά και ποικίλα πρόσωπα τα ερωτήματα, τα 
μίση, τις ερωτικές αμφιβολίες, σαν να θέλουν έτσι να ξεφορτω
θούν αυτά τα συναισθήματα που τους βαραίνουν. Στην περί
πτωση Αιμέ, για παράδειγμα, η αγωνία δεν είναι πια δική της, 
μετατίθεται σε μια διάσημη ηθοποιό. Οπότε αρκεί να τη σκο
τώσει για να ξεφορτωθεί την αγωνία.

Η αγάπη, το μίσος δεν είναι πλέον συναισθήματα, έχουν γ ί
νει πρόσωπα. Όμως τώρα η Αιμέ μπορεί να εμπαίξει την αγά
πη παίζοντας με το άτομο. Αλλά η προσπάθεια του ψυχωσικού 
να ξεφορτωθεί τις παρορμήσεις του είναι μάταια εφόσον, παρό- 
τι δεν καταλαμβάνεται πια από την αγωνία, διώκτες του καθί
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στανται τα άτομα που τον περιβάλλουν, διώκτες που απεχθάνε- 
ται διότι είναι φορτωμένοι με την εκτοπισμένη φρίκη. Οι ψυχω- 
σικοί μισούν τους ομοίους τους, αλλά τους αγαπούν επίσης, α
φού δεν είναι παρά οι δικές τους εικόνες.

Καταλαβαίνουμε καλύτερα γιατί από το βάθος της φυλακής 
της «η Κριστίν Παπέν ρωτά τι κάνουν τα δυο θύματά της και 
δηλώνει ότι πιστεύει πως επανήλθαν με άλλο σώμα».

Ο Ι^ιαιη τελειώνει τα πρώτα του γραπτά πάνω στην παρά
νοια τονίζοντας τα εξής σχετικά με τις δυο εγκληματίες:

Ξεριζώνουν τα μάτια όπως ευνούχιζαν οι Μαινάδες. Η ιερόσυλη 
περιέργεια που συνιστά την ανθρώπινη αγωνία από τα βάθη των 
αιώνων είναι αυτή που τις εμψυχώνει όταν επιθυμούν τα θύματά 
τους, όταν κυνηγούν στις ορθάνοιχτες πληγές τους αυτό που αρ
γότερα η Κριστίν θα αποκαλούσε αφελώς, ενώπιον του δικαστή, 
((το μυστήριο της ζωής». (Ψ 398)

ΣΥΝΟΨΗ

• Από τα πρώτα κείμενα ο αποστασιοποιείται από 
την παραδοσιακή ψυχιατρική.

• Οι ψυχωσικοί μεταθέτουν στους άλλους τα ερωτήματα, τα 
μίση, τις αμφιβολίες, σαν να μπορούσαν έτσι να απαλλα
γούν από την αγωνία. Τα πρόσωπα που τους περιβάλλουν 
καθίστανται έτσι διώκτες τους, που πρέπει να εξολοθρευ- 
θούν.

• Το ζήτημα της ψύχωσης εισάγει στην κατανόηση των νευ
ρώσεων.
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Στις 3 Αυγούστου 1936, στο 14ο Ψυχαναλυτικό Συνέδριο που έ- 
γινε στο Μάριενμπαντ, ο Ι^οπη προκαλεί επανάσταση στο μι
κρό κόσμο της ψυχανάλυσης με μια παρέμβαση που έμελλε να 
γίνει διάσημη: ((Το στάδιο του καθρέφτη». Εντούτοις αυτό το 
κείμενο δεν επρόκειτο να παρουσιαστεί με την οριστική του 
μορφή παρά μόνο τον Ιούλιο του 1949. Προτιμώ να κρατήσω τη 
χρονολογική σειρά, γ ι ’ αυτό και θα αναπτύξω αργότερα αυτό το 
θέμα. Επανέρχομαι τώρα γύρω στο Σεπτέμβριο του 1936, επο
χή κατά την οποία ο ϋιαιη δημοσιεύει το Πέρα από την αρχή της 
πραγματικότητας.

Στο πρώτο μέρος αυτού του κειμένου ο επιχειρεί μια
εμπεριστατωμένη και βαθιά ανάλυση στο κύρος της ψυχανάλυ
σης και στην έλλειψη επιστημονικότητας της ψυχολογίας. Μας 
καταδεικνύει ότι η ψυχανάλυση αναπτύσσεται γύρω από την 
πραγματικότητα, ενώ η ψυχολογία χάνεται σε μια μάταιη ανα
ζήτηση του αληθινού.

Στις ίδιες σελίδες επιχειρεί μια ριζική κριτική της θεωρίας 
των μορφών και επεξεργάζεται αυτό που για τον ίδιο θα αποτε- 
λέσει μια μακροχρόνια διερώτηση, επωφελή για τα μελλοντικά 
του σεμινάρια: το πρόβλημα της εικόνας.

Αυτό το άρθρο θέτει επί τάπητος τις ανεπάρκειες της ψυ
χολογίας ως επιστήμης που ισχυρίζεται ότι είναι αντικειμενική 
ενώ η ίδια αποκλείεται από το επίπεδο των επιστημών. Στην 
πραγματικότητα, η ψυχολογία δε λαμβάνει καθόλου υπόψη της 
τη ((διαίρεση» του υποκειμένου σε αληθινό και πραγματικό.

Ο Ι^03η εισάγει εδώ μια φιλοσοφική έννοια, σημαντική για 
την κατάσταση και τη χρησιμότητα της ψυχανάλυσης στην κα
θημερινή μας ζωή. Παίρνω ως παράδειγμα ένα πολύ συνηθι-

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
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σμένο σύμπτωμα του αγχώδους κόσμου μας, για να καταστή
σω πιο σαφή τη διαφοροποίηση που επιχειρεί ο μεταξύ 
((πραγματικού» και ((αληθινού» γεγονότος.

Το έλκος στομάχου είναι ((αληθινό)) και αυτή την ((αλήθεια)) 
θα θεραπεύσει η ιατρική, δηλαδή τη βλάβη και τις συνέπειές 
της. Αλλά υπάρχει μια άλλη πλευρά του κακού, είναι η ((πραγ
ματικότητά)) του, δηλαδή αυτό που στην ιστορία του υποκειμέ
νου, στο μυαλό του, πυροδότησε το σύμπτωμα. Ιστορία φαινο
μενικά απίθανη (δεν είναι αλήθεια!), που ο επιστήμονας θα την 
αρνηθεί. Η επιστήμη δεν μπορεί να δεχτεί ότι η αιτία μιας βλά
βης μπορεί να είναι ένα λησμονημένο γεγονός της παιδικής ηλι
κίας.

Αυτό το εκτενές προοίμιο μας επιτρέπει να μιλήσουμε γ ι’ 
αυτό που χαρακτηρίζει ως: ((Η επανάσταση της φροϋδικής με
θόδου)). Ο Ραοαη θα μας παρουσιάσει το θαυμαστό της αναλυ
τικής ανακάλυψης χωρίς να παραλείψει την υποταγή του ΡγοικΙ 
στο πραγματικό. Και στις πρώτες γραμμές υπενθυμίζει ότι ο πο
λιτισμός μάς παρουσιάζει την ψυχολογία ως ενταγμένη στο πε
δίο του φαντασιακού, δηλαδή της ψευδαίσθησης, του περιττού, 
του άχρηστου και άρα χωρίς καμιά ((αληθινή)) σημασία.

Το συμπέρασμα που συνάγεται από αυτόν το συλλογισμό εί
ναι ότι το σύμπτωμα δεν μπορεί παρά να είναι φαινομενικό.

Ο ¥ν&ηά κατανοεί ότι αυτή ακριβώς η επιλογή καθιστά ανάξια 
λόγου τη μαρτυρία του ασθενούς. Αν θέλουμε να αναγνωρίσουμε 
μια χαρακτηριστική πραγματικότητα στις ψυχικές αντιδράσεις, 
δεν πρέπει να αρχίσουμε επιλέγοντας μία από αυτές, πρέπει να 
αρχίσουμε αρνούμενοι την επιλογή. (Γ 81)

Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε λέγοντας ότι υπάρχει μόνο
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η πραγματικότητα του ασθενούς και καμιά αλήθεια, καμιά δυ
νατή ταξινόμηση. Ο ΡιόικΙ έγραφε: σε μια ανάλυση πρέπει να 
λέγονται τα πάντα όπως έρχονται, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για 
μια λογική αλληλουχία. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Ραο&η, 
επικρατεί η ((μη παράλειψη», αλλά αυτή η συνθήκη είναι ατε
λής χωρίς το ((νόμο της μη συστηματοποίησης», που αφήνει την 
έλλειψη συνοχής να κυριαρχεί σε κάθε έκφραση της νοητικής 
ζωής. Έκφραση που πραγματοποιείται μέσω της γλώσσας.

Γλώσσα που καθίσταται κατ’ αυτόν τον τρόπο φορέας της 
πραγματικότητας του ασθενούς. Υπέρτατο όχημα της έκφρα
σης του ((πραγματικού» του, της ζωής του. Η προσδιορισμένη 
από τον γλώσσα δεν είναι η γλώσσα της ψυχολογίας ού
τε η γλώσσα που μελετά η γλωσσολογία. Η γλώσσα είναι, με 
τα υπονοούμενά της, τις παραδρομές της, τα σφάλματα και τις 
περιπλανήσεις της, η έκφραση της πραγματικότητας του υπο
κειμένου. Η γλωσσική έκφραση που εννοείται από τον ψυχολό
γο είναι γ ι ’ αυτόν άμεσα συσχετισμένη με τη σκέψη του υπο
κειμένου. Ο ψυχολόγος τρέφει ακόμα την ουτοπική ελπίδα ότι η 
γλώσσα σημαίνει κάτι.

Στην ομιλία του αναλυόμενου πολύ λίγα είναι ((αληθινά», ε
νώ όλα όσα λέει, ακόμα και τα ψέματα, που τελικά δεν είναι πα
ρά προϊόντα της φαντασίας του, είναι ((πραγματικά».

((Αλλά η ψυχανάλυση», γράφει ο ((για να μην απο-
σπάσει την εμπειρία της γλώσσας από την κατάσταση που ε
νέχει, την κατάσταση του συνομιλητή, αγγίζει το απλό γεγονός 
ότι η γλώσσα, πριν να σημαίνει κάτι, σημαίνει για κάποιον». Υ 
πάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που θέλουμε να πούμε 
και σε αυτό που λέμε, ανάμεσα σε αυτό που σκεφτόμαστε και 
σε αυτό που λέμε. Η ανάλυση στηρίζεται σε αυτή την παρατή
ρηση και το αυτί του ψυχαναλυτή δεν ακούει πραγματικά το υ
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ποκείμενο που είναι παρόν εκεί στο ντιβάνι, αλλά μάλλον κά
ποιον άλλο, κάποιον φανταστικό, ένα είδος φαντάσματος ανα
μνήσεων.

Εδώ αναπτύσσεται μια ουσιαστική διάρθρωση της λειτουρ
γίας μιας αναλυτικής θεραπείας: το υποκείμενο που ομιλεί πά
νω στο ντιβάνι μπορεί να σκέφτεται ότι αυτά που λέει δεν έχουν 
σημασία και ίσως δεν έχουν κανένα νόημα, ενώ ο ίδιος ο αναλυ
τής μπορεί να ακούει μια πληθώρα πραγμάτων, μια πολύ όμορ
φη ή πολύ συγκινητική ιστορία από την ίδια ομιλία.

Το ότι μια εντύπωση εκφράζεται δε σημαίνει κατ’ ανάγκην 
ότι γίνεται κατανοητή από το υποκείμενο. Και, προσθέτει ο 1.3- 
03η, το υποκείμενο μπορεί να αρνείται το νόημα αυτής της γλώσ
σας.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Ένας άνδρας παραπονιέται για 
την υπερβολικά άκαμπτη στάση των γονιών του οι οποίοι, επ ι
πλέον, έχουν την τάση να του ματαιώνουν κάθε δημιουργική κ ί
νηση και τον κάνουν να νιώθει ανίκανος. Αυτός ο άνθρωπος υ
ποφέρει από έντονους πόνους στην πλάτη για την οποία λέει: ((η 
πλάτη μου είναι δύσκαμπτη, αλύγιστη, δεν μπορώ πια να σκύ
ψω». Ο αναλυτής οφείλει να ακούει τη δεύτερη ομιλία, την πραγ
ματική ομιλία, που δίνει απαντήσεις για τον πόνο του. Δεν εί
ναι απαραίτητα η περίπτωση του αναλυόμενου που μπορεί να 
φτάσει ως το σημείο να αρνείται το συγκινησιακό περιεχόμενο 
των λόγων του.

Το πρόσωπο που είναι ξαπλωμένο στο ντιβάνι μιλά, όπως υ
πογράμμιζε ο 1.303η, στο φάντασμα της ανάμνησης και το υπο- 
καθιστά με μια εικόνα. Αυτή η εικόνα που το υποκείμενο δείχνει, 
χωρίς να το θέλει, με τη συμπεριφορά του προσλαμβάνει τα χα
ρακτηριστικά του πατέρα, της μητέρας, ενός ενήλικα, ενός α
δελφού, ενός αντίζηλου. Είναι ένα είδος καθημερινού συντρόφου
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που αγνοεί ο αναλυόμενος και ενσαρκώνει ο αναλυτής. Ο ρόλος 
του αναλυτή είναι να βοηθήσει τον αναλυόμενο ώστε να καταλά
βει ότι αυτή η εικόνα έχει διαφορετικά αποτελέσματα, «... ανά
λογα με το αν την παριστάνει, την ενσαρκώνει ή τη γνωρίζει».

«Αυτή είναι», γράφει ο Ι^οηπ, ((η φαινομενολογική περιγρα
φή που μπορούμε να δώσουμε για το τι συμβαίνει κατά την α
κολουθία των εμπειριών που απαρτίζουν μια ψυχανάλυση. Απα
τηλή εργασία, θα έλεγε κανείς, αν δεν είχε ως αποτέλεσμα την 
άρση ακριβώς μιας αυταπάτης)). Και συνεχίζει με χαρακτηρι
στικά επιγραμματικό τρόπο: «... η θεραπευτική της δράση, α
ντίθετα, πρέπει να καθοριστεί ουσιαστικά σαν μια διπλή κίνη
ση διά της οποίας η εικόνα, στην αρχή θαμπή και κατακερμα
τισμένη, αφομοιώνεται αναδρομικά από το πραγματικό, για να 
αποβληθεί σταδιακά από αυτό, δηλαδή να επανεγκατασταθεί 
στη δική της πραγματικότητα. Πράξη που πιστοποιεί τη δρα- 
στικότητα αυτής της πραγματικότητας)).

Αυτό απαιτεί κάποιες επεξηγήσεις: η εικόνα που κυριαρχεί 
στη ζωή του υποκειμένου είναι η καρικατούρα ενός πλήθους πλη
ροφοριών αντλημένων από την παιδική ηλικία, ένα είδος συρρα- 
φής έξεων, συμπεριφορών, της μητέρας, του πατέρα, του αδελ
φού κτλ. Αυτή η ετερόκλητη και θολή εικόνα αγνοείται από το 
συνειδητό του υποκειμένου, ωστόσο επιδρά στον τρόπο ύπαρξής 
του, δηλαδή εμποτίζει την καθημερινή του πραγματικότητα. 
Συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που είναι εγγεγραμμένες 
στο ασυνείδητό μας.

Η ψυχανάλυση μας βοηθά να κατανοήσουμε αυτή τη διαδικα
σία και μας επιτρέπει να αποδώσουμε το μερίδιο που αντιστοιχεί 
στη φαντασίωση και στην πραγματικότητα, ώστε επιτέλους να 
ζήσουμε.

Παράδειγμα: ένας άνδρας δεν τολμά να κάνει έρωτα, κάθε
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προσπάθεια του τελειώνει με άτακτη υποχώρηση. Η ψυχανά
λυσή του θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει την εικόνα που διευ
θύνει τη ζωή του: την εικόνα μιας μητέρας της οποίας τα σπλά
χνα τρώνε το σεξουαλικό όργανο του άνδρα για να το μεταμορ
φώσουν σε μικρό αδελφό. Η επανεμφάνιση αυτού του περίεργου 
φανταστικού προϊόντος στη συνείδησή του θα επιλύσει το πρό
βλημά του. Ο Γαοαη γράφει:

Ο ΡΐΌΐιά μπόρεσε να κάνει ιδιοφυή χρήση της έννοιας της εικόνας. 
Κατέδειξε τη λειτουργία της ανακαλύπτοντας μέσα στην εμπει
ρία τη διαφορά ανάμεσα στην ταύτιση και τη μίμηση. Έτσι, ξέ
ρουμε ότι το παιδί αντιλαμβάνεται ορισμένες συναισθηματικές 
καταστάσεις -την ιδιαίτερη ένωση, για παράδειγμα, δυο ατόμων 
σε μια ομάδα- με πολύ περισσότερη οξυδέρκεια απ’ ό,τι ο ενήλι
κας. Αυτός, όντως, παρά τη μεγαλύτερη ψυχική του ανάπτυξη, 
εμποδίζεται τόσο στη γνώση των ανθρώπων όσο και στην κα
τεύθυνση των σχέσεών του από τις συμβατικές κατηγορίες που 
τις λογοκρίνουν. Σε σύγκριση με την απουσία αυτών των κατη
γοριών που επιτρέπει στο παιδί να αντιληφθεί καλύτερα τα ση
μεία, πιο χρήσιμη γ ι’ αυτό είναι η πρωτογενής δομή του ψυχισμού 
του, που τη διαπερνάει άμεσα το ουσιαστικό νόημα της κατά
στασης... Να γιατί ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου μπορεί να ανα
πτύσσει μια γονεϊκή ταύτιση η οποία έπαψε να λειτουργεί ήδη α
πό μια ηλικία που προηγείται της ανάμνησής του. Εκείνο που με
ταβιβάζεται διά της ψυχικής αυτής οδού είναι τα χαρακτηριστι
κά που δίνουν στο άτομο την ιδιαίτερη μορφή των ανθρώπινων 
σχέσεών του, δηλαδή την προσωπικότητά του. (Γ 88)

Η τελευταία παράγραφος του Πέρα από την αρχή της πραγ
ματικότητας είναι αφιερωμένη σε μια πρώτη απόπειρα κριτικής 
της φροϋδικής μεταψυχολογίας. Ο Ραοαη διευκρινίζει σχετικά
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με αυτήν ότι παρόλο που αρχίζει με την εισαγωγή της έννοιας 
της λίμπιντο, αυτή η έννοια δεν είναι μεταψυχολογική. Θεμε
λιώνεται, στην πραγματικότητα, σε ουσιαστικές κλινικές ανα
καλύψεις: στο συσχετισμό ανάμεσα στις διαταραχές της σεξου
αλικής λειτουργίας και στην εμφάνιση ψυχικών συμπτωμάτων 
στο ίδιο υποκείμενο. Αυτά τα γεγονότα, τονίζει, προσφέρονται 
στον έλεγχο της παρατήρησης. Πρόκειται για πραγματικά γε
γονότα και όχι για υποθέσεις, είναι μια πρόοδος προς μια θετι
κή γνώση. Πρέπει να πούμε ότι ο θα χρησιμοποιήσει με 
μεγάλη επιφυλακτικότητα τον όρο «μεταψυχολογία», που αντη
χεί στα αυτιά του σαν ύβρις στην επιστήμη.

Εν κατακλείδι, δυο ουσιαστικά ερωτήματα έχουν τεθεί: πώς 
συγκροτείται η πραγματικότητα του υποκειμένου και πώς συ
γκροτείται το πρώτο ενικό πρόσωπο. Σε αυτά τα ερωτήματα ο 
¥νε\\ά απαντούσε με την αρχή της πραγματικότητας, ενώ ο 

προτείνει να πάμε ((πέρα από την αρχή της πραγματικό
τητας», χωρίς όμως να απαντά.

Σε αυτό το άρθρο παρατηρούμε ήδη τρία λακανικά «τικ», τα 
οποία οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας για την απρόσκοπτη 
προσέγγιση της μελέτης των κειμένων ή των σεμιναρίων του. 
Ο θέτει πολλά ερωτήματα, αλλά τελικά δεν τα απαντά.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μάς εισάγει στο νόημα της ψυχανάλυσης, 
σύμφωνα με την οποία ο καθένας μας θέλει να κατέχει τη δική 
του απάντηση στα ερωτηματικά του.

Η ψυχανάλυση έχει μια ιδιαιτερότητα που αποκλείει κάθε 
βεβαιότητα.

Το λακανικό ύφος είναι αποσταγματικό και μη συστηματι
κό. Στροφές και περιστροφές μάς οδηγούν σε μια άλλη ερώτη
ση από αυτή που τίθεται εξαρχής. Οι κυρίαρχες ιδέες που ση
ματοδοτούν τη συνεισφορά του στη σύγχρονη ψυχανάλυση είναι
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σαν ηθελημένα καλυμμένες πίσω από έναν κάπως παραπλανη
τικό λόγο. Τι μπορούμε να αντλήσουμε ως δίδαγμα από αυτό το 
άρθρο;

Ότι η ψυχανάλυση εδραιώνεται ως επιστήμη σε σχέση με την 
κλασική ψυχολογία, με την έννοια ότι η ψυχολογία προσκολλά- 
ται στο αληθινό, ενώ η ψυχανάλυση ασχολείται με την πραγμα
τικότητα. Γνωρίζουμε επίσης μια κυρίαρχη ιδέα της λακανικής 
σκέψης, την εικόνα που είναι η βάση μιας έννοιας που θα ανα- 
καλύψουμε σύντομα με την ονομασία «ο Άλλος» (διάβαζε: ο με
γάλος άλλος).

ΣΥΝΟΨΗ

• Η ψυχανάλυση ενδιαφέρεται κυρίως για την υποκειμενική 
πραγματικότητα του είναι, ενώ η ψυχολογία και η ιατρική 
κάνουν διαγνώσεις και χάνονται σε μια μάταιη αναζήτηση 
της αλήθειας.

• Για τον Ι^οαη υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα: αυτή του 
ασθενούς.

• Η έκφραση πραγματοποιείται διαμέσου της γλώσσας.
• Η ψυχανάλυση μας καταδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στο 

φαντασιακό και το πραγματικό.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Το κείμενο ((Ο λογικός χρόνος και η δήλωση της προκαταβολι
κής βεβαιότητας» είναι το πρώτο που δημοσιεύθηκε μετά τον 
πόλεμο. Του το ζήτησε το Μάρτιο του 1945 ο Οιπδίΐαη ΖοΓνοδ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ
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Αρχίζει με ένα παιχνίδι λογικής, που παρουσιάζεται με τη 
μορφή μιας ιστορίας την οποία συνοψίζω ως εξής:

Ένας διευθυντής φυλακής καλεί τρεις κρατούμενους και τους 
πληροφορεί τα εξής:

Για λόγους έλλειψης χώρου σε αυτή τη φυλακή πρέπει να ελευθε
ρώσω έναν από σας. Για να επιλέξω ποιος από σας θα επωφελη- 
θεί από αυτό, αποφάσισα να σας περάσω από μια μικρή δοκιμα
σία. Ιδού πέντε δίσκοι. Όπως βλέπετε, τρεις είναι άσπροι και δύο 
είναι μαύροι. Αφού γυρίσετε πλάτη για να μη βλέπετε τίποτα, θα 
δέσω στην πλάτη του καθενός σας έναν από αυτούς τους δίσκους, 
χωρίς βέβαια να σας πω το χρώμα. Στη συνέχεια μπορείτε να πα
ρατηρήσετε σιωπηλά ο ένας την πλάτη του άλλου, χωρίς να ανα
ζητήσετε να δείτε ποιο δίσκο έχετε οι ίδιοι. Βλέποντας τους δύο δί
σκους των συναδέλφων σας, πρέπει να συμπεράνετε τι χρώμα έχε
τε στην πλάτη σας. Ο πρώτος που θα συμπεράνει το χρώμα του 
θα πάει σε αυτήν εκεί την πόρτα για να δώσει το χρώμα του και, 
καλύτερα γ ι’ αυτόν, θα πρέπει να εξηγήσει το συλλογισμό που τον 
βοήθησε να επιλέξει. (Γ 197)

Ο διευθυντής της φυλακής χρησιμοποιεί τους τρεις άσπρους 
δίσκους. Να τι συμβαίνει όταν αρχίζει η δοκιμασία:

Αφού κοιτάχτηκαν για λίγη ώρα, τα τρία άτομα κάνουν μαζί με
ρικά βήματα που οδηγούν στην πόρτα. Ο καθένας χωριστά δίνει 
μια παρόμοια απάντηση που είναι η εξής: Είμαι λευκός και να 
πώς το ξέρω. Δεδομένου ότι οι συνάδελφοί μου ήταν λευκοί, σκέ- 
φτηκα ότι αν ήμουν ο οποιοσδήποτε από αυτούς, θα είχα σκεφτεί 
το εξής: Αν ήμουν μαύρος, ο άλλος θα συμπέραινε αμέσως ότι εί
ναι λευκός και θα έβγαινε αμέσως, άρα δεν είμαι μαύρος. Όμως 
κανείς τους δε βγήκε εσπευσμένα, αυτό σημαίνει ότι είμαι λευ
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κός, όπως κι αυτοί. Πήγα λοιπόν στην πόρτα να ανακοινώσω το 
συμπέρασμά μου. (Γ 198)

Μόλις τελειώνει η μικρή ιστορία, στην αρχή συμφωνούμε χω
ρίς πολλή σκέψη, ωστόσο στη συνέχεια αναρωτιόμαστε, αφού το 
σκεφτούμε καλύτερα, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Και τελικά, ύ
στερα από προσεκτική μελέτη, ανακαλύπτουμε ότι τα συμπερά
σματα των τριών ατόμων δεν είναι λογικά. Πράγματι, το έχετε 
αναμφίβολα ήδη ανακαλύψει, δεν είναι δυνατόν να βρούμε στ’ α
λήθεια το χρώμα. Με την εξαίρεση μίας περίπτωσης: όταν τα 
δυο πρόσωπα που βλέπω έχουν ένα μαύρο δίσκο στην πλάτη. Σε 
αυτή την περίπτωση είμαστε αναμφίβολα λευκοί.

Το λάθος, ωστόσο, γίνεται πολύ συχνά. Αν επαναλάβετε αυ
τή την άσκηση με μερικούς φίλους σας, θα δείτε ότι στις περισ
σότερες περιπτώσεις οι σύντροφοί σας θα καταλήξουν στα ίδια 
συμπεράσματα με τους τρεις κρατούμενους.

Τώρα, βέβαια, ένας μαθηματικός θα διαμαρτυρόταν. Ένας 
αναληθής, από την άποψη της λογικής, συλλογισμός οδηγεί στην 
πραγματικότητα. Παρατηρήσατε ότι χρησιμοποίησα τη λέξη 
((πραγματικά» για τα συμπεράσματα των φυλακισμένων, και 
τον όρο ((αληθινό)) για το μαθηματικό συλλογισμό. Υπενθυμίζω 
αυτό που εκφράζει ο Ρααιη στο προηγούμενο άρθρο και το οποίο 
συνοψίζω ως εξής: η ψυχολογία προσκολλάται στο αληθινό, ενώ 
η ψυχανάλυση ασχολείται με το πραγματικό. Από τη μια πλευ
ρά υπάρχει αυτό που προαισθανόμαστε για το πραγματικό, και 
από την άλλη μια εξωτερική από το υποκείμενο παρατήρηση, 
που είναι το αληθινό. Το έλκος στομάχου του ασθενούς είναι α
ληθινό, αλλά τα συζυγικά προβλήματα που βιώνει και που του 
προκάλεσαν το έλκος είναι πραγματικά.

Το πραγματικό στην ιστορία των φυλακισμένων, γράφει ο
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Ι^οαη, ((... είναι το γεγονός ότι κανένας από τους δύο άλλους δεν 
έφυγε πρώτος, πράγμα που κάνει τον καθένα να σκεφτεί ότι είναι 
λευκός και είναι ξεκάθαρο ότι αρκούσε ένας στιγμιαίος δισταγμός 
για να καθησυχάσει ο καθένας τους νομίζοντας πως είναι λευκός».

Ο ίποΗπ, χωρίς να το εκφράζει με τη δέουσα σαφήνεια, μας 
εισάγει εδώ στη διαφοροποίηση μιας ερμηνευτικής σκέψης από 
μια διαισθητική σκέψη, μια σκέψη που λαμβάνει υπόψη το α
συνείδητο και την υποκειμενικότητα, σε αντίθεση με τον λογι
κό, μαθηματικό ή επιστημονικό συλλογισμό.

Μέσω αυτής της ιστορίας μάς δείχνει πόσο η διαίσθηση ε
πιτρέπει την κατανόηση και διευκρινίζει ότι το κλειδί του προ
βλήματος βρίσκεται στην απουσία άμεσης αντίδρασης, στην α
δράνεια του πλησίον μας. Ύστερα από αυτό το διαισθητικό συ
μπέρασμα έρχεται η στιγμή να καταλήξουμε κάπου, δηλαδή να 
κατευθυνθούμε προς την πόρτα εξόδου (αυτή η πόρτα δεν είναι 
άλλη από την πόρτα του ιατρείου του Ι,αοαη).

Στο «Λογικό χρόνο» ο Ραοαη εισάγει έναν όρο που χρησιμο
ποιείται μάλλον στην ποιητική τέχνη: τη ((ρυθμική συγκοπή της 
φράσης», δηλαδή την πράξη του μουσικού τονισμού ομά-δων λέ
ξεων -  για παράδειγμα, στους αλεξανδρινούς στίχους. Τον χρη
σιμοποιεί ως προς το συμπέρασμα με βάση μια διαίσθηση (τη 
διαίσθηση ότι είναι λευκός στην ιστορία των φυλακισμένων).

Στις τελευταίες σελίδες γράφει: «... η στιγμή του συμπερά
σματος, ο χρόνος μέχρι να καταλάβουμε, διαρκεί τόσο λίγο όσο 
η στιγμή του βλέμματος». Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυ
τό το άρθρο παραμένει νεφελώδες, αν δεν ξέρουμε καλά τη λα- 
κανική πρακτική. Αλλά είναι κοινώς γνωστό ότι εφάρμοζε σύ
ντομες συνεδρίες... θα έπρεπε ίσως να τις αποκαλούμε συνεδρίες 
«Νεσκαφέ», δηλαδή στιγμιαίες συνεδρίες.

Ένα ανέκδοτο αναφέρει την περίπτωση τριών ατόμων που
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ξανασυναντιούνται μια βραδιά και μιλούν για τον Ι,αοαη. Ένας 
από τους τρεις υποτίθεται ότι λέει ψέματα ισχυριζόμενος ότι 
πηγαίνει για ανάλυση στην αυθεντία. Οι φίλοι του τον ρωτούν: 
((Μα πόση ώρα σε κρατάει στο ντιβάνι;» Ο άλλος απαντάει: 
((Σαράντα πέντε λεπτά, φυσικά!» Οι δυο σύντροφοι καταλα
βαίνουν αμέσως ότι ο φίλος τους ψεύδεται ασύστολα.

Στο ((Ο λογικός χρόνος και η δήλωση της προκαταβολικής 
βεβαιότητας» βρίσκουμε την αιτιολόγηση της πρακτικής του.

Αυτή η πρακτική των σύντομων συνεδριών είναι όντως χρή
σιμη για την επιτυχία της θεραπείας; Σίγουρα όχι, ένας τέτοιος 
τύπος αναλυτικής αγωγής εμποδίζει αυτό που είναι θεμελιώδης 
κανόνας: τον ελεύθερο συνειρμό, δηλαδή τη δημιουργία μιας 
γλώσσας χωρίς προκαταλήψεις, βάση της φροϋδικής θεωρίας. 
Η πρακτική που βασίζεται στο ότι ((η στιγμή του συμπερά
σματος, ο χρόνος μέχρι να καταλάβουμε, διαρκεί τόσο λίγο όσο 
η στιγμή του βλέμματος» είναι απευκταία. Αλλά αυτό δε ση
μαίνει ότι δε χρειάζεται να σκεφτεί κανείς πάνω στην εφαρμο
γή αυτής της ανακάλυψης που σημειώνει ο Ι^οηπ! Η ρύθμιση 
των συνεδριών με βάση το χτύπο του γειτονικού καμπαναριού 
δεν είναι κατ’ ανάγκην πιο δικαιολογημένη.

Δεν είναι τόσο ο χρόνος της συνεδρίας που ρυθμίζει την κα
λή συνέχεια της θεραπείας, όσο η ποιότητα των λεγομένων που 
περιλαμβάνει η συνεδρία. Όταν ένας αναλυόμενος βρίσκεται σε 
μια συνεδρία στο αποκορύφωμα της αναζήτησής του πάνω στο 
ασυνείδητο, λέει πράγματα που είναι ((προκαταβολικές βεβαιό
τητες», δηλαδή σημαίνοντα τα οποία, όταν τα προσέξει το υ
ποκείμενο, θα τα αμφισβητήσει σε ένα βαθμό.

Παράδειγμα: ((Είμαι σίγουρος ότι το πρόβλημά μου προέρχε
ται από το γεγονός ότι δεν αποδέχτηκα ποτέ τη βλακεία του πα
τέρα μου...» Αυτό στη συνέχεια θα αμφισβητηθεί: «... Όχι, νομί
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ζω πως υπερβάλλω, ο πατέρας μου δεν είναι και τόσο βλάκας!)) 
Η πρώτη φάση είναι μια απευθείας έκφραση του ασυνείδητου, η 
οποία στη συνέχεια μελετάται με βάση την κοινωνική λογική και 
αναιρείται. Το οριακό σημείο όπου θα έπρεπε να τερματίζεται η 
συνεδρία είναι πάνω στην αξία αυτής της προκαταβολικής βεβαι
ότητας, πραγματικού δημιουργήματος του ασυνείδητου. Όπως 
στην ιστορία με τους φυλακισμένους: ((Είμαι λευκός!))

Η συγκοπή, δηλαδή το τέλος της συνεδρίας, πρέπει να το
ποθετείται πριν από την παρεμβολή της δεύτερης, υπερβολικά 
λογικής, φάσης.

Δεν πρέπει, ωστόσο, να πιστεύουμε ότι μια ((προκαταβολική 
βεβαιότητα)) μπορεί να εκφραστεί από τα πρώτα λεπτά της συ
νεδρίας. Πράγματι αυτές οι πρώτες στιγμές συνδέονται με όσα 
σκέφτεται κανείς πριν από τη συνεδρία, με όσα προετοιμάζει, ε
πεξεργάζεται ή, ακόμα, με όσα σχετίζονται με τη συνάντηση με 
τον αναλυτή και την εγκατάσταση στο ντιβάνι. Πιστεύω ότι δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούμε τη συγκοπή πριν από ένα τέταρτο (η 
εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα). Ως εκ τούτου ο μέσος χρό
νος μιας συνεδρίας είναι συνάρτηση του περιεχομένου της και δεν 
πρέπει επίσης να διακόπτει μια παραγωγή του ασυνείδητου. Αν 
δεν παρεμβαίνει τίποτα που να εντάσσεται στην κατηγορία της 
((προκαταβολικής βεβαιότητας)), προχωράμε στον τερματισμό της 
συνεδρίας, πράγμα που θα συμβεί 'τις περισσότερες φορές, κυ
ρίως κατά τους πρώτους μήνες της ανάλυσης. Να τι θα έπρεπε, 
ίσως, να κρατήσουμε από αυτό το κείμενο των Γραπτών.

ΣΥΝΟΨΗ

• Σε μια αναλυτική θεραπεία η διαίσθηση επιτρέπει την κα-
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τανόηση περισσότερο από όσο οποιοσδήποτε λογικός συλ
λογισμός.

• Ο πραγματιστικός λόγος είναι ξένος προς την ψυχανάλυση.
• Η «συγκοπή» είναι η στιγμή τερματισμού μιας συνεδρίας.

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σεβόμενοι πάντα τη χρονολογική σειρά, θα μελετήσουμε μια 
διάλεξη που δόθηκε από το συγγραφέα μας στο 11ο Συνέδριο 
Γαλλόφωνων Ψυχαναλυτών στις Βρυξέλλες, το Μάιο του 1948.

Παρότι η ((Επιθετικότητα στην ψυχανάλυση» δεν είναι ένα 
από τα κείμενα-ορόσημα των Γραπτών του Ι^οηπ, περιλαμβά
νει πλήθος παρατηρήσεων και τεχνικών που αφορούν στην κα
θοδήγηση μιας ψυχαναλυτικής θεραπείας. Όπως ανακαλύψαμε 
ήδη στις πρώτες μας αναζητήσεις, πολλά θέματα συνωθούνται 
και αλληλοδιεισδύουν. Αλλά, αφού ξεμπερδευτεί το κουβάρι, πό
σα πράγματα ανακαλύπτει κανείς!

Στην εκτύλιξη μιας ανάλυσης υπάρχουν θέματα τέτοιας ση
μασίας, που η παραμέληση έστω και ενός εξ αυτών θα καθιστού
σε ανενεργή τη θεραπεία. Σε αυτά ανήκει και το θέμα της επ ι
θετικότητας που ο αναλυτής οφείλει να προσέξει καθόσον είναι 
ακέραιο μέρος της ψυχικής μας οργάνωσης. Αυτή η επιθετικό
τητα είναι σχεδόν μετρήσιμη στην ομιλία του αναλυόμενου* γ ι’ 
αυτό ειδικά ο Ι^οαη γράφει:

Στις αναστολές, στους δισταγμούς, στις αμφιταλαντεύσεις και στα 
παραστρατήματα, στις ανακρίβειες της αφήγησης, στις ανωμα
λίες στην εφαρμογή των κανόνων, στις καθυστερήσεις στις συνε
δρίες, στις υπολογισμένες απουσίες, συχνά στις αντεγκλήσεις,
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στις μομφές, στους φανταστικούς φόβους, στις συγκινησιακές α
ντιδράσεις θυμού, στις επιδείξεις εκφοβισμού, αυτή η επιθετι
κότητα είναι λανθάνουσα επίσης σε ορισμένες τελετουργίες, ό
πως στον ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων και στην πε
ριτομή ή ακόμα και στο τατουάζ. Επιπλέον υφέρπει στα παιδικά 
παιχνίδια που καταλήγουν στο σπάσιμο των παιχνιδιών ή της κού
κλας. Αυτοί οι «διαμελισμοί του σώματος» εμφανίζονται επίσης 
στα όνειρα, ιδίως όταν η ανάλυση παρουσιάζει πρόοδο. (Γ 103)

Ποιο είναι το καλύτερο μέσον για να περιορίσουμε την επι
θετικότητα; Ο ίαοπη μάς απαντά με τον τρόπο του Σωκράτη: 
((ο ίδιος ο διάλογος φαίνεται να αποτελεί μια παραίτηση από την 
επιθετικότητα». Με το διάλογο η ψυχανάλυση θεραπεύει την ί
δια την τρέλα. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ψυχαναλυτής έχει ως 
αποστολή να αφήσει να εξελιχθεί ακόμα και ο πλέον επιθετικός 
λόγος. Αν οι στόχοι του αναλυόμενου είναι αστήρικτοι, ο ρόλος 
του ψυχαναλυτή δεν είναι να δίνει συμβουλές ή να διατυπώνει 
κρίσεις. Και συνεχίζει:

Ποια είναι λοιπόν η κύρια φροντίδα που υπαγορεύει τη στάση του 
αναλυτή ενώπιον του αναλυόμενου; Αυτή του να βρίσκεται σε διά
λογο με ένα άτομο όσο το δυνατόν περισσότερο απαλλαγμένο α
πό ατομικά χαρακτηριστικά. Σβήνουμε, βγαίνουμε από το πεδίο 
όπου θα μπορούσε να καταστεί αντιληπτό αυτό το ενδιαφέρον, η 
συμπάθεια, η αντίδραση που ψάχνει αυτός που μιλάει στο πρό
σωπο του συνομιλητή, αποφεύγουμε κάθε εκδήλωση των προσω
πικών μας προτιμήσεων, κρύβουμε αυτό που μπορεί να τις προ- 
δώσει, αποπροσωποποιούμαστε και τείνουμε να καταστούμε για 
τον άλλο ένα άπιαστο ιδανικό. (Γ 106)

Γιατί; Για να αποφύγουμε τις παγίδες. Δεν πρέπει να ξε-
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χνάμε ότι ο αναλυόμενος έρχεται στο- αναλυτικό ντιβάνι γιατί 
είναι ψυχικά ή σωματικά άρρωστος, γιατί θα ήθελε να μεταφέ
ρει τις αρρώστιες (τις λέξεις)* του πάνω στον αναλυτή τον ο
ποίο, ευτυχώς, βρίσκει πολύ ήρεμο, πολύ γαλήνιο, ίσως πολύ υ
γιή για να δεχτεί αυτό το βάρος ή για να γίνει ένας άξιος μάρ
τυρας, πράγμα που σημαίνει ότι τα συμπτώματα θα μπορούσαν 
να παραμείνουν ιδιοκτησία του αναλυόμενου. Έτσι καταφέρνει 
να καταλάβει ότι μόνος του μπορεί να απελευθερωθεί από τον 
πόνο.

Στην αρχή είναι μια κακόβουλη επίθεση που θέλει να δια- 
πράξει το υποκείμενο: επιθυμεί να μοιραστούμε την αρρώστια 
του μαζί του. Απαιτείται ένας εξαιρετικά λεπτός χειρισμός, κα
θώς είναι απαραίτητο να επιτρέπουμε στην επιθετικότητα να 
μιλάει ενώ ταυτόχρονα να την αρνούμαστε. Η μη τήρηση αυτού 
του όρου συχνά εκτρέπει μια ανάλυση στην αποχαυνωτική οι
κειότητα των λεγόμενων ψυχοθεραπειών υποστήριξης. Ο Ραοαη 
μάς προτείνει ένα παράδειγμα:

Ένας τέτοιος μηχανισμός συχνά αποδεικνύεται εξαιρετικά απλός 
στην υστερία: στην περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας που είχε προσ
βληθεί από υστερική παραλυσία (...) το πρόσωπό μου βρέθηκε ε
ξαρχής ταυτισμένο με τη συναστρία των πιο δυσάρεστων χαρα
κτηριστικών που ενσάρκωνε γ ι’ αυτή το αντικείμενο ενός πάθους, 
αρκετά σημαδεμένου, κατά τα άλλα, από οξύ παραλήρημα. Η υ- 
πολανθάνουσα εικόνα σχετιζόταν με τον πατέρα της και εγώ επι- 
σήμανα ότι της έλειπε η υποστήριξή του, πράγμα που ήταν αρ
κετό για να θεραπευτεί από τα συμπτώματά της. (Γ 108)

* Όμοια ηχητικά στα γαλλικά οι λέξεις: ηιαιιχ (βάσανα, αρρώστιες) και 
πιοΐδ (λέξεις). (Σ.τ.Μ.)
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Συνεχίζει πιο κάτω με μια ιδιαίτερα εύστοχη παρατήρηση 
πάνω στη νεύρωση εμμονής:

Αυτοί οι κόμποι είναι πιο δύσκολο να λυθούν, το γνωρίζουμε, στη 
νεύρωση εμμονής, ακριβώς εξαιτίας αυτού του γνωστού γεγονό
τος ότι η δομή της είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη στο να συ
γκαλύπτει, να μεταθέτει, να αρνείται, να διαιρεί και να καταπνί
γει την επιθετική πρόθεση. (Γ 108)

Όλα αυτά οδηγούν σε αυτή τη μικρή φράση που θα γίνει ξα
κουστή: η ψυχανάλυση προκαλεί στο υποκείμενο ((μια ελεγχόμε
νη παράνοια». Σαφώς η επιθετικότητα πρέπει να εκφραστεί, διό
τι αυτή βρίσκεται στη βάση της νεύρωσης στο βαθμό που ανα
χαιτίζεται. Ωστόσο, χωρίς να αντικρούουμε αυτή τη διαπίστωση, 
η εκτός ορίων επιθετικότητα δεν μπορεί επιπλέον να γίνεται α
ποδεκτή καθόσον είναι αντικοινωνική. Η ψυχανάλυση μας ανοί
γει τα μάτια πάνω σε αυτή την αντίφαση που παρατηρούμε κα
θημερινά. Δεν υπάρχει ακέραιη αλήθεια και πρέπει να θυμόμαστε 
την παροιμία που λέει: ((Το καλό είναι εχθρός του καλύτερου».

Με άλλα λόγια, αφενός η αναχαιτισμένη επιθετικότητα υπο
νομεύει και παράγει τη νεύρωση, αφετέρου η ακραία επιθετικό
τητα οδηγεί στην ενοχή και τα κοινωνικά προβλήματα. Ο Ρααιη 
συνδέει την επιθετικότητα με τη ναρκισσιστική σχέση και με 
τις δομές που χαρακτηρίζουν τη διαμόρφωση του Εγώ. Αν γνω
ρίζουμε ότι η «αρχή της πραγματικότητας» είναι ένας από τους 
τρόπους δόμησης του Εγώ, κατανοούμε ότι λαμβάνει υπόψη του 
τις εξωτερικές συγκυρίες και αμύνεται στην τραχύτητα του πε
ριβάλλοντος με μια προστατευτική επιθετικότητα.

Η επιθετικότητα θα ξεσπάσει, για παράδειγμα, στον αντί
ζηλο. Αυτό φανερώνεται ξεκάθαρα στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα ό
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που ο πατέρας, ως αντίζηλος του παιδιού στο δρόμο προς τα μη
τρικά χάδια, δέχεται όλο το ξέσπασμα των παθών. Η επίθεση 
έρχεται εδώ να ενδυναμώσει το ναρκισσισμό και να ευνοήσει τη 
διχοτόμηση του οιδιποδείου συμπλέγματος.

Αναπόφευκτα, όταν μιλάμε για το οιδιπόδειο σύμπλεγμα, 
για το φόνο του πατέρα και την απόπειρα γαμήλιας σχέσης με 
τη μητέρα, συναντάμε τις βασικές κατευθυντήριες του έργου 
του ΡγοικΙ Τοτέμ και ταμπόν, που μας υπενθυμίζει ότι ακόμα και 
η φανταστική απόπειρα δολοφονίας του πατέρα συνοδεύεται α
πό βαθιά ενοχή. Το δίλημμα διατυπώνεται ως εξής: θα έπρεπε 
ο αναλυτής να επιτρέπει στην επιθετικότητα του υποκειμένου 
να εκφράζεται, αλλά όχι τόσο ώστε να εκτρέπεται και να επι
φέρει το άγχος της «υπερβάλλουσας» ενοχής.

Η υποβόσκουσα επιθετικότητα στο βάθος του ασυνείδητου 
του νευρωσικού δημιουργεί το άγχος, το οποίο προκαλείται από 
την ενοχή. Ο μάς υπενθυμίζει ότι πρέπει:

Να τονίζουμε τον απαρασάλευτο χαρακτήρα της ναρκισσιστικής 
δομής και τον επαμφοτερισμό μιας αντίληψης που τείνει να πα
ραγνωρίζει την έμμονη παρουσία της επιθετικής τάσης στην ηθι
κή ζωή. (Γ 119)

’ Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να σεβόμαστε και συχνά 
μάλιστα να ανοικοδομούμε έναν ανυπόκριτο ναρκισσισμό στο υ
ποκείμενο. Αλλά η επιθετικότητα εκδηλώνεται παράλληλα με 
την ενοχοποίηση. Η επιθετικότητα στον πολιτισμό μας δεν εί
ναι υποχρεωτικά ανήθικη· στην πραγματικότητα, συχνότερα α
φομοιώνεται με την αρετή της δύναμης. Αυτή την αρετή της 
δύναμης πολλά υποκείμενα την αρνούνται, εφόσον αντιτίθεται 
στην προσωπική τους ηθική.
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Το ναρκοπέδιο όπου βαδίζει ο αναλυόμενος είναι το εξής: πρέ
πει να επιτρέψει στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα, που ενοχοποιεί και 
είναι πηγή σύγκρουσης, να εκφραστεί, πρέπει να λάβει υπόψη 
του το ναρκισσισμό δυνάμει της αρχής της πραγματικότητας, 
χωρίς ακρότητες, πρέπει ακόμα να αφήσει να αναδυθεί η εποι
κοδομητική επιθετικότητα χωρίς υπερβάλλουσα ενοχοποίηση 
και πρέπει, τέλος, να απελευθερώσει την, επίσης επιθετική, λί- 
μπιντο, χωρίς να παραβιάσει πολύ την ηθική του υποκειμένου.

Με μεγάλες αμφιταλαντεύσεις, ο αναλυόμενος μέσω της διε- 
ρώτησής του πηγαίνει από το ένα άκρο στο άλλο, από μια επι
τακτική διαβεβαίωση σε μια κοντόφθαλμη άρνηση, από μια α
παγορευμένη απόλαυση σε έναν εξουσιοδοτημένο θάνατο, πριν 
αποδεχτεί την αναγκαιότητα να αναθεωρεί ξανά και ξανά το συλ
λογισμό του θέτοντάς τον συνεχώς υπό αμφισβήτηση.

Ταλαντευόμενος ανάμεσα σε δύο πόλους, δεν ξέρει τι να α
ποφασίσει, όντας ένα θύμα που συγκινεί και οφείλει να αυτοδο- 
κιμαστεί τελικά στην καθημερινότητα, υπό το άγρυπνο βλέμ
μα των ασυνείδητων διεκδικήσεων. Ο ίαοαιι, στο «Η επιθετι
κότητα στην ψυχανάλυση», μας υποχρεώνει να αναστοχαστού- 
με αυτή την ομιλία που ρέει άφθονα κάτω από τη σιωπή του α
ναλυτή, ο οποίος δεν μπορεί να επέμβει παρά μόνο διακινδυνεύο
ντας να μπλοκάρει το συλλογισμό του αναλυόμενου σε μια πλευ
ρά, σε μια πολύ ασταθή ισορροπία.

ΣΥΝΟΨΗ

• Ο ψυχαναλυτής έχει ως αποστολή του να αφήνει να εξε
λίσσεται ακόμα και ο πλέον επιθετικός λόγος.

• Η επιθετικότητα πρέπει να εκφράζεται στο αναλυτικό ντι-
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βάνι, διότι βρίσκεται στη βάση της νεύρωσης στο βαθμό 
που αναχαιτίζεται.

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ, ΘΕΜΕΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ

Χρησιμοποιήσαμε ως βάση της μελέτης μας το κείμενο της α
νακοίνωσης του Ι,&ο&η στο 16ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συνέδριο 
της Ζυρίχης, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 1949. Ο α
κριβής τίτλος του είναι: ((Το στάδιο του καθρέφτη ως διαμορφω- 
τικός παράγοντας της λειτουργίας του πρώτου ενικού προσώπου, 
όπως αυτή μας αποκαλύπτεται στην ψυχαναλυτική εμπειρία».

Ο μάς υπενθυμίζει, από τις πρώτες στιγμές της ανα
κοίνωσής του, ότι έχουν περάσει ήδη δεκατρία χρόνια από τότε 
που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η σύλληψη του σταδίου του 
καθρέφτη. Αυτό δεν τον εμποδίζει να εκθέσει εκ νέου και να α
ναπτύξει περαιτέρω το θέμα του.

Για να παραμείνουμε πιστοί στο μήνυμα του Εαο&η, που τ ί
θεται με τη μορφή ερωτημάτων, πρέπει να απομακρυνθούμε α
πό το σύνολο των ερμηνειών που δόθηκαν από ορισμένους πολυ
μαθείς διδάκτορες, οι οποίοι το μόνο που μας προτείνουν είναι 
σχήματα, σχεδιαγράμματα και περισπούδαστες βεβαιότητες, που 
περιορίζουν και οδηγούν το κείμενο στα όρια της γελοιότητας. 
Για μια φορά ακόμα υπενθυμίζω ότι πρέπει να διαβάζουμε ((πί
σω» από τις λέξεις.

Ποια διερώτηση εμπνέει το κείμενο του σταδίου του καθρέ
φτη; Το παιδί, αντίθετα με τον πλέον ανεπτυγμένο χιμπαντζή, 
αναγνωρίζει ήδη την εικόνα του στον καθρέφτη και πολύ συχνά, 
απέναντι στην αντανάκλασή του, αρχίζει να κάνει χειρονομίες για 
παιχνίδι και γκριμάτσες από περιέργεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ
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Γ ια το χιμπαντζή η εικόνα είναι μόνο μια εικόνα, για το παι
δί είναι μια ανησυχία. Γ ια. πρώτη φορά βλέπει τον εαυτό του και 
επιπλέον: ((βλέπει τον εαυτό του να βλέπει». Αυτή η ανακάλυ
ψη συντελείται ανάμεσα στους έξι και τους δεκαοκτώ μήνες. Η 
συνάντηση με την ίδια του την εικόνα στον καθρέφτη είναι κε
φαλαιώδης, οπότε, όταν θα συλλαμβάνει, ως ενήλικας πια, την 
εικόνα του σε έναν καθρέφτη, σε μια οθόνη ή σε μια φωτογρα
φία, κάτι ανησυχητικό θα συνοδεύει αυτή την ανακάλυψη. ((Για 
δες, αυτός είμαι εγώ!... Πώς με βρίσκεις;... Μοιάζω με ηλίθιο... 
Θεέ μου! Πόσο άσχημα έχω στηθεί...» Το πρώτο ενικό πρόσω
πο είναι αντιπροσωπευτικό, έχει μια υπόσταση; Παρότι ζούμε 
κάθε μέρα με τον εαυτό μας, δεν είναι δυνατόν να συλλάβουμε 
τις μιμήσεις μας, τα τικ μας, τα νεύματα του κεφαλιού μας κτλ. 
Η πλάτη μας, για παράδειγμα, εκτός κι αν στραφούμε και συ- 
στραφούμε πολύ, παραμένει για πάντα άγνωστη. Η εικόνα που 
βλέπει το παιδί στον καθρέφτη είναι όντως δική του; Μια αμ
φιβολία επιμένει... Πρόκειται για την εικόνα του ή για την ει
κόνα κάποιου άλλου, ή του άλλου;

Ας θυμηθούμε τον τίτλο: ((Το στάδιο του καθρέφτη ως δια
μορφωτής του πρώτου ενικού προσώπου». Είναι σαν να λέμε ό
τι το πρώτο ενικό πρόσωπο δεν έχει τίποτα το πολύ ισχυρό, πα
ραπαίει. Ο Ι^οαη διευκρινίζει ότι η ψυχανάλυση αντιτίθεται έ
τσι σε κάθε φιλοσοφία που πηγάζει απευθείας από το καρτε
σιανό ((σκέφτομαι άρα υπάρχω». Το μικρό ον, κι αυτό πιστεύω 
ότι το νιώθουμε ακόμα και σήμερα βαθιά μέσα μας, αισθάνεται 
καταρχάς ότι υπάρχει. Η δύναμη του υπάρχειν βρίσκεται στα 
βάθη τού είναι του. Στη συνέχεια ανακαλύπτει την εικόνα του 
με την οποία πρέπει να ταυτιστεί. Ο Ι^οηπ διασαφηνίζει:

Με την απόλυτη έννοια που δίνει η ανάλυση στον όρο (ταύτιση):
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δηλαδή τη μεταμόρφωση που υφίσταται το υποκείμενο όταν α
φομοιώνει μια εικόνα. (Γ 94)

Πρέπει να ταυτιστεί με ((έναν άλλο». Έτσι, το Εγώ είναι α- 
σύμφωνο με την προσωπικότητα την οποία συναισθάνεται. Κα
ταλαβαίνουμε εύκολα πως υπάρχει εκεί μια πρώτη συνάντηση 
με την ανησυχητική παραδοξότητα που δομεί τη νεύρωσή μας 
και την αναστάτωσή μας έναντι όλων όσα είναι διπλά ή διχα
σμένα. Αυτό το κείμενο, δύσβατο λόγω του θέματός του, μας δεί
χνει, αν χρειάζεται ακόμα, ότι η ψυχανάλυση κείται εντός του 
πεδίου του καθαρού στοχασμού* ίσως, όπως το υπονοούσε ο Εα- 
ο&η, εντός της ποιητικής αναζήτησης.

Εξαιτίας αυτού η ψυχανάλυση δεν έχει να μάθει τίποτε από 
την ιατρική ή την ψυχολογία, επιστήμες ανακριβείς, προορισμέ
νες να αγνοούν τη διαίρεσή μας, την υποκειμενικότητά μας που 
πρόσκειται στην παραίσθηση. Πράγματι, η κλασική, δηλαδή τρο
μοκρατική, ιατρική και η ψυχολογία μιλούν μόνο για το σωσία 
στον καθρέφτη -το αληθινό ον!- χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υ
πόψη τους τη βαθύτερη ψυχή μας. Η ψυχή δεν αυτοαναγνωρί- 
ζεται στον αντικατοπτρισμό του σώματος.

Ο σπαραγμός της γέννησής μας σημαδεύει την είσοδό μας 
σε ένα φαντασιακό εσωτερικό κόσμο, που προσιδιάζει στο Εί
ναι, χωρίς ωστόσο να βγαίνουμε από τον πραγματικό κόσμο, τον 
παράδοξο και επιθετικό. Για τον πιστό ο Θεός είναι μια πραγ
ματικότητα* για την επιστημονική επιστήμη δεν είναι ((αληθι
νός», άρα δεν υπάρχει. Δεν είναι δυο αντιλήψεις που αντιτίθε- 
νται, είναι δυο διαφορετικές γλώσσες που αλληλοσυγκρούονται.

Η παρανοϊκή δομή μπορεί να γεννηθεί από αυτό το κλίμα 
διαμελισμού. Βλέποντας τον εαυτό μόνο μέσα σε μια «παιδαγω
γικούς ορθή» ολότητα, οφείλοντας να υιοθετήσει μια «αλλοτριω
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τική ταυτότητα», κάθε νοητική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από δυ
σκαμψία. Όλος ο εσωτερικός πλούτος, δηλαδή ο δημιουργικός, 
συναισθηματικός, φαντασιακός πλούτος, βρίσκεται σαν συμπιε
σμένος σε αυτό το ατελές σώμα, το τελείως υποταγμένο στην ε
ξωτερική πραγματικότητα που το περιορίζει. Αυτό το σενάριο 
θα χρησιμεύσει ως υλικό στα παράξενα και αγχωτικά όνειρα.

Το στάδιο του καθρέφτη μάς εξηγεί ένα τμήμα της νεύρωσης 
που οφείλει να περατωθεί με την επέλευση αυτού που ο ο
νομάζει ((κοινωνικό πρώτο ενικό πρόσωπο», στιγμή ταύτισης με 
την εικόνα του ομοίου που είναι ενσωματωμένος στην κοινωνία.

Το ((κοινωνικό πρώτο ενικό πρόσωπο» είναι περισσότερο μια 
ευχή, ένας ιδανικός στόχος, παρά μια πραγματικότητα.

Στην ηλικία των έξι ετών, όταν όλα έχουν συντελεστεί και 
το παιδί, συνεπώς, θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί, τι συμβαί
νει; Όταν μπαίνει για πρώτη φορά στην τάξη, ανακαλύπτει τους 
συμμαθητές και το δάσκαλό του. Ποιοι είναι στα μάτια του; Χλο
μοί κρετίνοι που δε διαθέτουν τον εσωτερικό του κόσμο. Ποτέ δε 
θα εγκαταλείψει αυτό το συναίσθημα ανωτερότητας. Μήπως 
συμβαίνει κάτι διαφορετικό όταν ακούτε το σκουπιδιάρη να προ
τείνει λύσεις πάνω σε διοικητικά ζητήματα του κράτους, ή την 
καθαρίστρια να σας συνιστά μια ιατρική θεραπεία ή, ακόμα χει
ρότερα, όταν λέμε: ((οι άνθρωποι είναι παράξενοι, οι άνθρωποι 
δεν έχουν καθόλου συνείδηση));

Οι άνθρωποι εδώ, στο παράδειγμα, είναι μερικά εκατομμύ
ρια μείον ένα. Ο ένας είναι το πρώτο ενικό πρόσωπο. Δύσκα
μπτο πρώτο ενικό πρόσωπο, αλλά ασταθές. Ο ((μικρός παντο
δύναμος τύραννος)), όπως τον ονομάζει ο δει*§£ ΙχοΙηπό, κρύβεται 
πίσω από κάθε υπερβολική βεβαιότητά μας. Ακόμα και μια μα
κρόχρονη ανάλυση δε θα αποφύγει την περιοδική του ανάδυση.

Αφού παρέλθει το στάδιο του καθρέφτη, το παιδί εισέρχεται σε:
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Τούτη τη στιγμή που ανατρέπει αποφασιστικά όλη την ανθρώπι
νη γνώση μέσα στη διαμεσολάβηση της επιθυμίας του άλλου (...) 
βλέπει τον εαυτό του σαν το σεξουαλικό αντικείμενο στο οιδιπό
δειο σύμπλεγμα. (Γ 98)

Εξαιτίας του ((σταδίου του καθρέφτη» το παιδί βρίσκει τη 
σωτηρία του μόνο μέσα στο ((τυραννικό Εγώ» του. Η συμπερι
φορά των άλλων γύρω του καθώς και τα λόγια που ακούει ερμη
νεύονται με όλη την υποκειμενικότητα που οφείλεται στην πα
ντοδυναμία του πρώτου ενικού προσώπου του. Οι συμβουλές της 
μαμάς ερμηνεύονται σαν επίθεση, ένα κατσούφιασμα ερμηνεύε
ται σαν ευχαριστία, όλα εξαρτώνται από τη ναρκισσιστική επι
θυμία που συνδέεται με την αλλοτριωτική λειτουργία του Εγώ.

Είμαστε, λόγω της ψυχικής μας εξέλιξης, που με τόσο ιδιο
φυή τρόπο αποκάλυψε ο ΡγοικΙ, όντα κατ’ ουσίαν υποκειμενικά. 
Θα έπρεπε, όταν φωνάζουμε ((σε μισώ», να ακούμε τον ψίθυρο 
((σ’ αγαπώ», όταν αναστενάζουμε από ευχαρίστηση, να κατα
λαβαίνουμε ότι χασμουριόμαστε από ανία. Είναι άραγε δυνατόν, 
χωρίς να γνωρίζουμε το πρώτο ενικό πρόσωπο, να καταλάβου
με κάτι για κάποιον; Αυτό ακριβώς υπογραμμίζει ο Γααιη με 
τον όρο αδιυποκειμενικότητα».

Ο ολοκληρωτισμός μας (με την εγελιανή έννοια του όρου) θα 
εστιαστεί αρχικά στην επιθετικότητα προς τον πατέρα για την 
κατοχή της μητέρας, στην πασίγνωστη πια οιδιπόδεια μάχη.

ΣΥΝΟΨΗ

• Το παιδί, αντίθετα από το πλέον εξελιγμένο ζώο, αναγνω
ρίζει την εικόνα του στον καθρέφτη.
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• Για το παιδί αυτή η εικόνα είναι μια πηγή ανησυχίας: δεν 
αναγνωρίζει τον εαυτό του στην ολότητά του.

• Ανακαλύπτει μόνο μια αντανάκλαση που δεν καταμαρτυ
ρεί τη δημιουργικότητα, τη συναισθηματικότητα, τη φα
ντασία του.

• Το στάδιο του καθρέφτη θα έπρεπε να περατώνεται στην 
ηλικία των έξι ετών, όταν το παιδί ενσωματώνεται στην κοι
νωνία.

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η «Θεωρητική εισαγωγή στις λειτουργίες της ψυχανάλυσης 
στην εγκληματολογία» είναι μια ανακοίνωση που παρουσιάστη
κε από τον σε συνεργασία με τον Μίοΐιοί Οέη&ο, στο 13ο 
Συνέδριο Γαλλόφωνων Ψυχαναλυτών. Σε αυτό το κείμενο ανα
πτύσσει, μεταξύ άλλων, την εξής ιδέα: «Το έγκλημα είναι η έκ
φραση του συμβολισμού του Υπερεγώ (...), πράγμα που το ανά
γει αναπόφευκτα σε όλη την παθολογία του Οιδίποδα και στο 
Τοτέμ και ταμπού του Ρι^ιιά». (Γ 130)

Αυτή η σύντομη φράση θα άξιζε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. 
Αυτό ακριβώς έκανε ο όταν ξεκίνησε το σεμινάριό του
πάνω στην ((Ηθική της ψυχανάλυσης» το 1959. Εντούτοις αυ
τή η σημείωση των Γραπτών αξίζει ήδη, και από πολλές από
ψεις, όλη μας την προσοχή.

Για παράδειγμα, τι εννοεί όταν γράφει: «Οι δομές της κοι
νωνίας είναι συμβολικές. Το άτομο, όντας φυσιολογικό, τις χρη
σιμοποιεί σαν πραγματικές συμπεριφορές, ενώ, στο βαθμό που 
είναι ψυχοπαθές, τις εκφράζει διαμέσου συμβολικών συμπεριφο
ρών». (Γ 132)
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Οι νόμοι της κοινωνίας δεν έχουν τίποτα το φυσικό, όντας θε
σπισμένοι από τον ίδιο τον άνθρωπο με στόχο να προστατεύουν 
τη ζωή, την εργασία, τα αγαθά του ή, ακόμα, για λόγους τυπο
ποίησης. Ο νευρωσικός θα ακολουθήσει αυτούς τους νόμους στην 
καθημερινή του συμπεριφορά. Ο εγγυητής της καλής διαγωγής 
του θα είναι η ενοχή που γεννιέται οσάκις παραβιάζει το νόμο. 
Ο ψυχοπαθής δεν ανέχεται τους νόμους των ανθρώπων, δεν τους 
αναγνωρίζει, είναι συμβολικοί, μη πραγματικοί, άρα δεν έχουν 
αξία γ ι’ αυτόν. Η παρατήρηση αυτή από μόνη της είναι οξυ
δερκής, αλλά μας επαναφέρει επίσης στο ζήτημα της ενοχής.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι για τον ΡγοικΙ αυτή η ενοχή θα έ
πρεπε να έχει μια καταγωγή. Την ανάγει εξάλλου στο φόνο ε
νός πρωτογενούς πατέρα που έτσι θα άφηνε κάποιο ίχνος του, έ
ναν ενοχοποιητικό εισαγγελέα στους κόλπους του Υπερεγώ, πρό
κειται βέβαια περί αλληγορίας. Σήμερα μπορούμε αναμφίβολα, 
στο φως της προόδου της ψυχανάλυσης, να διευκρινίσουμε ότι 
η γενική ιδέα του ΡγοικΙ, που ανάγει τη δημιουργία του Υπερε
γώ στον οιδιπόδειο σχηματισμό, δεν έχει τίποτα το αισχρό. Ο 
πατέρας απαγορεύει στο παιδί να μονοπωλήσει τη μητέρα, ενώ 
η μητέρα παραμένει απαγορευμένη μπροστά στο παιδί. Και οι 
δύο δείχνουν την απαίτηση του νόμου ο οποίος, σε αυτή την ε
ναρκτήρια περίπτωση, είναι στενά συνδεδεμένος με το συναι
σθηματικό και το σεξουαλικό.

Από τούδε και στο εξής το ον κατέχει πλέον ένα μέτρο που 
θα του επιτρέψει την ένταξη στην κοινωνική ζωή. Περιορισμός 
που φτάνει ως την αυτοτιμωρία με την οποία αποφεύγει την α
ναχρονιστική δράση μέσα στο πραγματικό. Ο ψυχωσικός, ωστό
σο, δε διαθέ τει αυτό τον αποτελεσματικό φραγμό ανάμεσα στη 
σκέψη της δράσης και την πραγμάτωσή της. Το έγκλημα του 
ψυχωσικού έχει λοιπόν κάτι το μη πραγματικό, είναι συμβολικό
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(ας θυμηθούμε τις αδελφές Παπέν). Και ο Ι^οαη διευκρινίζει: 
((Και έτσι η ψυχανάλυση επιλύει ένα δίλημμα της εγκληματο- 
λογικής θεωρίας: αποπραγματικοποιώντας το έγκλημα, δεν α- 
πανθρωποποιεί τον εγκληματία». (Γ 135)

Ο εγκληματίας, ο Ι,αοαη μάς το υποδηλώνει σε αυτό το κε ί
μενο, είναι επίσης ένα εξιλαστήριο θύμα: ((Εν πολλοίς η κοινω
νία παραμένει αρκετά αρρωστημένη στη δομή της, οπότε κα
ταφεύγει σε συμπεριφορές εξορκισμού του κακού με τη μορφή ε
νός εξιλαστήριου θύματος». (Γ 127)

Είναι ενδιαφέρον να δούμε ως ποιο σημείο ανησυχούμε πε
ρισσότερο γ ι ’ αυτόν που υπομένει την αδικία, σημαδεύοντάς τον 
με τη σφραγίδα της αγιότητας, από όσο για κείνους οι οποίοι με 
αυτό το μέσον απαλλάσσονται από το βάρος που κουβαλούν. Το 
Υπερεγώ είναι ικανό, αναίσχυντα, να υποδεικνύει αυτόν που θα 
εισπράξει την οργή και είναι εξίσου ικανό για αυτοτιμωρία και 
για αυτοακρωτηριασμό ακόμα.

Πράγμα που ωθεί τον Ρηοβπ σε μια έκφραση ειρωνείας: αφού 
το έγκλημα οδηγεί στην τιμωρία, αυτό το έγκλημα δε θα μπο
ρούσε να διαπράττεται με σκοπό εξιλέωσης;

Σύμφωνα με τη διατύπωση με την οποία εκφράζεται η παγερή 
διάθεση του νομοθέτη, αφού κανείς δεν επιτρέπεται να αγνοεί το 
νόμο και καθένας μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες, δε θα έπρε
πε άραγε να θεωρείται ότι επιζητεί την τιμωρία; (Γ 145)

Π ψυχανάλυση υπογραμμίζει την ύπαρξη του Υπερεγώ π ί
σω από τις εγκληματικές πράξεις. Έτσι γίνεται κατανοητή η 
προέλευση αυτής της ακατανίκητης παρόρμησης που περιγρά- 
φεται από τους εγκληματολόγους. Ο Ρηοηπ μπορεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο να θεσπίσει την ανυπαρξία ((εγκληματικών ενστίκτων».
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Επίσης γράφει ότι έχουμε όλοι μας μια αναμφισβήτητη ζωώδη 
επένδυση και μια ωμότητα που μας κάνει να οπισθοχωρούμε 
κατατρομαγμένοι. ((Αλλά αυτή η ίδια η ωμότητα ενέχει την αν
θρωπιά». Η καταγωγή του εγκλήματος;

Το Υπερεγώ, θα έλεγε κανείς, πρέπει να θεωρείται ως μια ατο
μική εκδήλωση, συνδεδεμένη με τις κοινωνικές συνθήκες του οι- 
διποδείου. (...) Με αυτή την έννοια, το Υπερεγώ αποκαλύπτει 
την ένταση, όπως η ασθένεια διαφωτίζει μερικές φορές μια λει
τουργία στη φυσιολογία. (Γ 136)

Βιώνοντας τη ματαίωση από το οιδιπόδειο ένστικτο και ε
πίσης, ας μην το ξεχνάμε, τη ματαίωση από αυτή την εικόνα 
στον καθρέφτη, όπως προαναφέρθηκε, θέαμα με το οποίο δε θέ
λουμε ούτε μπορούμε να ταυτιστούμε, εφόσον μας περιορίζει σε 
μια αντανάκλαση, ο ναρκισσισμός περικλείει μια λύσσα που έ
χει ως αποτέλεσμα την αρνητικότητα. Φαινόμενο που ο Ρ γοικΙ 

προσδιόρισε με τον όρο ((ένστικτο του θανάτου». Αυτό δεν αρ
κεί για να εξηγήσει την επιθετική τάση, αλλά αν προστεθεί το 
ένστικτο του θανάτου, η επιθετικότητα καθίσταται εγκληματο- 
γενής.

Αυτό το κείμενο, που αρχικά φάνηκε να αφορά αποκλειστι
κά στην εγκληματολογία, μας παραδίδει ένα άλλο θεμελιώδες 
σημείο: αν η ψυχανάλυση είναι η επιστροφή του απωθημένου α
συνείδητου στη συνείδηση και αν μας προμηθεύει με τεράστιες 
αποκαλύψεις, ((... λιγότερο το περιεχόμενο της αποκάλυψής του 
και περισσότερο το κίνητρο της επανάκτησής του προκαλεί την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας». Αυτή η φράση χρειάζε
ται βαθύ στοχασμό.

Ο Ραο&η μάς δείχνει επακριβώς ότι η αναλυτική εργασία δε

55



ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

συνοψίζεται απλώς σε μια ομφαλοσκοπική ομιλία, αλλά ότι συ
ναρθρώνεται επίσης με το πέρασμα στην αποτελεσματική πρά
ξη, με την εφαρμογή της αναζήτησης του ντιβανιού στην καθη
μερινή πραγματικότητα.

ΣΥΝΟΨΗ

• Οι νόμοι της κοινωνίας δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο 
για να διαφυλάξει την ποιότητα της ζωής του, αλλά δε γ ί
νονται αποδεκτοί από τον νευρωσικό και τον ψυχωσικό, που 
αρνούνται να υποταχθούν ελεύθερα.

• Ο εγγυητής του Νόμου είναι η ενοχή.
• Το ψυχωσικό έγκλημα έχει κάτι το μη πραγματικό, είναι 

συμβολικό.
• Ο Ι^οαη υπογραμμίζει την παρουσία του Υπερεγώ πίσω 

από τις εγκληματικές πράξεις.
• Η αναλυτική εργασία δε συνοψίζεται σε μια ομφαλοσκοπι

κή ομιλία, συναρθρώνεται επίσης με ένα πέρασμα σε πρά
ξεις που εγγράφονται στο κοινωνικό τελετουργικό.

Ο ΤΡΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΡΕΛΟΣ;

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1946 ο Ι^οαη παρουσιάζει μια αναφορά 
πάνω στο θέμα της ((ψυχογένεσης» στις ψυχιατρικές ημερίδες 
στην Μπονεβάλ. Επιδίωξή του είναι να απευθυνθεί, με θέμα 
την εργασία του ψυχιάτρου Ηοπγυ Εγ9 σε συναδέλφους, επίσης 
ψυχιάτρους. Δηλαδή ακόμα μια φορά θα καταπιαστεί με την 
κριτική μιας ορισμένης τάσης της ψυχιατρικής, που λαμβάνει υ-
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πόψη της μόνο την οργανική όψη της τρέλας, εις βάρος της συ
νολικής ψυχικής δραστηριότητας.

Ίσως δεν έχει μεγάλη σημασία να ασχοληθούμε με το πρώ
το μέρος της έκθεσής του, παρότι αποτελεί μια πολύ καίρια κρι
τική του ανηλεούς βιολογισμού. Η συνέχεια της εργασίας του έ
χει, γ ι’ αυτόν που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχανάλυ
ση παρά για την ψυχιατρική, δύο πόλους ενδιαφέροντος, οι ο
ποίοι εξάλλου δεν έχουν τίποτα κοινό: ενδιαφέρον για την επέ
κταση της ψυχαναλυτικής αναζήτησης και ενδιαφέρον για την 
εξέλιξη της σκέψης του Ι̂ ο&η .

Στη συνέχεια ενός καθοδηγητικού νήματος, τώρα πια πολύ 
προφανούς, ο Εβοηπ παρουσίασε τη διδακτορική του διατριβή πά
νω στην ((παρανοϊκή ψύχωση και τις σχέσεις της με την προσω
πικότητα», συνέχισε με μια προέλαση στην εγκληματολογία 
και να ’μαστέ πάλι στον πυρήνα του θέματος της αρεσκείας του: 
την τρέλα. Για να παρουσιάσει την ουσιαστική αιτιότητα της τρέ
λας, επιστρέφει ακόμα μια φορά στη διδακτορική του διατριβή:

Όταν υπέβαλα τη διδακτορική μου διατριβή για την παρανοϊκή 
ψύχωση στις σχέσεις της με την προσωπικότητα, ένας από τους 
καθηγητές μου με παρακάλεσε να διατυπώσω συνοπτικά αυτό 
που είχα κατά νου: ((Συνοπτικά, κύριε, δεν μπορούμε να λησμο
νούμε ότι η τρέλα είναι ένα φαινόμενο της σκέψης...» άρχισα. Δεν 
ισχυρίζομαι ότι έτσι δήλωσα επαρκώς το στόχο μου. Η χειρονο
μία που με διέκοψε είχε την αποφασιστικότητα μιας ανάκλησης 
στην τάξη. Σήμαινε: Μάλιστα! Και λοιπόν; Ας σοβαρευτούμε. Ή 
μας κοροϊδεύετε; (Γ 162)

Ο Ι^οαη πράγματι αντιμετωπίζει με έναν κοροϊδευτικό τρόπο 
την ψυχιατρική, η οποία, ακόμα και σήμερα, υποβαθμίζει το ρό
λο του ψυχισμού και το συναισθηματικό στοιχείο που τον δομεί.
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Δεν πρέπει να πλανιόμαστε: το υποκείμενο μπορεί να βυθι
στεί στην τρέλα μόνο επειδή είναι ανθρώπινο, δηλαδή επειδή δια
θέτει όλα όσα αποτελούν χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Το πρό
βλημα είναι ότι ο ασθενής δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στις 
ίδιες του τις φαντασιώσεις. Για ένα πράγμα είμαστε όλοι σύμ
φωνοι, γράφει ο Ι^οαη:

Το ότι ένας τρελός είναι τρελός. (Γ 165) Τα φαινόμενα της τρέ
λας είναι ακριβώς αυτά που παράγονται (παραισθήσεις, διερμη- 
νείες, διαισθήσεις), ωστόσο δεν αναγνωρίζονται ως προσωπικά. Α 
ντίθετα... διχάζονται, ανταπαντούν, αντηχούν, διαβάζουν μέσα 
του... (Γ 166) Αυτή είναι η ((δυστυχία τού να είσαι δύο».

Στο σημείο αυτό μπορεί να ανοιχτεί μια παρένθεση με αφορ
μή αυτό το κεφαλαιώδες σημείο που ανακίνησε ο Ι^οαη. Αυτές 
οι σκέψεις πάνω στο ζήτημα της ψύχωσης μπορούν κάλλιστα να 
χρησιμεύσουν για να κατανοήσουμε καλύτερα τη νεύρωση.

Στο φοβικό, στο αγχωτικό άτομο, αυτές οι διαταραχές που 
του δηλητηριάζουν τη ζωή είναι δικές του παραγωγές, επινοη
μένες από τον ίδιο με αφετηρία τις ασυνείδητες φαντασιώσεις 
του (με τον ίδιο περίπου τρόπο που ο ονειρευόμενος προκαλεί 
τους εφιάλτες του). Αντίθετα με τον ((τρελό», ο νευρωσικός δε 
θεωρεί τις διαταραχές του, τις παραγωγές του, ξένες προς τον ί
διο, αλλά δεν αποδέχεται να αναλάβει την πατρότητα της κα
τάπτωσής του. Ίσως πρέπει ο νευρωσικός να μπορέσει να εν
σωματώσει την αρρώστια του, δηλαδή να μην εκλαμβάνει πια 
αυτό που σκέφτεται ως μια παρασιτική παραγωγή, αλλά να συ
ναισθάνεται ότι του ανήκει.

Ο Ρηο&π συνεχίζει δείχνοντάς μας ότι το φαινόμενο της τρέ
λας δε διαχωρίζεται από το πρόβλημα της σημασίας, δηλαδή α
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πό τη γλώσσα: «Η γλώσσα του ανθρώπου, αυτό το όργανο του 
ψεύδους του, διασχίζεται απ ’ άκρου εις άκρον από το πρόβλημα 
της αλήθειας του». (Γ 166)

Η λέξη δηλαδή είναι πάντα μια προδοσία, εφόσον δεν μπο
ρεί να εκφράσει τα πάθη της ψυχής μας ή, απλούστατα, καθό
σον δεν την εννοεί στην ιδιαιτερότητά της. Με αφετηρία αυτό, 
ανοίγονται νέοι δρόμοι μελέτης της τρέλας.

Λίγα ζώα είναι τρελά, πολλοί άνθρωποι αγγίζονται από το 
παραλήρημα. Κι αυτό επειδή η τρέλα είναι μια υπόθεση σημαι
νόντων, συναισθημάτων που εμπεριέχονται στη γλώσσα. Η ε
ξήγηση της τρέλας των αδελφών Παπέν αποτυπώνεται στην, ε
ντελώς μυστηριώδη για μας, σημασία που έδωσαν σε ένα αντι
κείμενο όπως το ηλεκτρικό σίδερο, σε ένα συμβάν όπως η βλά
βη του ηλεκτρικού. Η γλώσσα δε χρησιμεύει πια για να συνεν
νοούμαστε, αλλά για να μεταφέρει το σύμβολο της τρέλας.

Ο 1,’άθ‘άη χρησιμοποιεί ξανά την περίπτωση της Αιμέ για να 
αποδείξει το ίδιο. Αυτή ήταν τόσο δημιουργική και εμπνευσμέ
νη στα ποιήματά της, που προκάλεσε το ενδιαφέρον συγγραφέ
ων όπως ο ΡαΓ§ιιο, ο νεί, ο Βουδφαοί, και ο Ραιιΐ ΈΙη&ΐά ακό
μα κάνει μια αναφορά σε αυτή στο «Ακούσια και εμπρόθετη ποί
ηση». Το παραλήρημα της Αιμέ τη βοηθούσε να γράφει κείμενα 
με πραγματική λογοτεχνική αξία. Αλλά ας μην ξεγελιόμαστε: 
αυτά τα κείμενα, διαβασμένα από τον έναν ή τον άλλο, θα με
ταδώσουν μια διάσταση που απέχει πολύ από τις βαθιές σημα
σίες που ήθελε να εκφράσει. Έτσι η Αιμέ, παρά τη γοητεία της 
γραφής της, είναι κλεισμένη στο κλουβί της τρέλας της.

Κάνω εδώ μια παύση για να προσθέσω μια επεξηγηματική 
σημείωση. Όταν λέω ((δε μου αρέσει ο χειμώνας και οι ομιχλώ
δεις νύχτες του γιατί αυτή η ατμόσφαιρα με κάνει κακόκεφο», 
πιστεύω ότι η σχέση ανάμεσα στη διάθεσή μου και στο χειμώ
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να είναι ξεκάθαρα εκφρασμένη. Δηλαδή ότι εκφράζω το μελαγ
χολικό σημαίνον που επισυνάπτω στη λέξη ((χειμώνας». Το λά
θος είναι να πιστεύω ότι η εξήγηση δεν είναι απαραίτητη* στην 
ερώτηση: ((Είστε κακόκεφος;» το άτομο που δε θέλει να εκ
φραστεί συναισθηματικά θα απαντήσει: ((Μα είναι χειμώνας!» 
Το απανθρωποποιημένο πνεύμα μπορεί μάλιστα να επικαλε
στεί μια ψευτοεπιστημονική εξήγηση: ((Είναι χάλια τα νεύρα 
μου γιατί δεν υπάρχει ήλιος το χειμώνα». Το λάθος είναι πιο σο
βαρό, προσθέτει μια εξήγηση που μόνο ο ενδιαφερόμενος μπο
ρεί να καταλάβει: ((Είμαι άρρωστος επειδή οι τοίχοι μου είναι 
γεμάτοι μικρόφωνα!» Καταλάβαμε το κυριολεκτικό νόημα, αλ
λά ποιο είναι το συμβολικό νόημα που προσδίδει ο άρρωστος στη 
λέξη ((μικρόφωνο»;

Ως εκ τούτου είναι εντελώς λανθασμένο να πιστεύουμε ότι 
αν οι προτάσεις της τρέλας είναι κάπως ασυνάρτητες, υπάρχουν 
εκεί μόνο λέξεις που τοποθετήθηκαν η μία δίπλα στην άλλη τυ
χαία ή λόγω της διαταραχής που προκαλεί η αρρώστια. Το ότι 
δεν καταλαβαίνουμε αυτή τη γλώσσα είναι ένα διαφορετικό 
πράγμα από το να ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει εκεί τίποτα 
προς κατανόηση.

Η ψύχωση και η γλώσσα του ψυχωσικού βρίσκονται σε στε
νή σχέση με τα βιογραφικά συμφραζόμενα που δημιούργησαν 
την ψυχική του οργάνωση. Ο τρελός πιστεύει ότι μπορεί να γ ί
νει κατανοητός και ο Ι^οαη διευκρινίζει:

Μπορούμε αναμφίβολα να πούμε ότι ο τρελός νομίζει πως είναι 
άλλος από ό,τι είναι. (...) Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι αν ένας 
άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι βασιλιάς, είναι τρελός, ένας βα
σιλιάς που νομίζει ότι είναι βασιλιάς είναι επίσης τρελός. Αυτό α- 
ποδεικνύει το παράδειγμα του Λουδοβίκου Β' της Μπαβιέρ και
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μερικών άλλων βασιλικών προσώπων, καθώς και η ((κοινή λογι
κή», στο όνομα της οποίας απαιτούμε δικαίως από τα άτομα που 
βρίσκονται σε αυτή τη θέση ((να παίζουν καλά το ρόλο τους», αλ
λά ενοχλούμαστε στην ιδέα ότι ((το πιστεύουν» για τα καλά, ε
κτός κι αν πρόκειται για μια υψηλή θεώρηση του χρέους τους να 
ενσαρκώνουν μια λειτουργία εντός της κοσμικής τάξης, διά της ο
ποίας παρουσιάζονται μάλλον σαν εκλεκτά θύματα. (Γ 171) ((Να 
πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος», αυτό είναι όλο το πρόβλημα.

Μη φαντάζεστε ότι ο Ι^οηπ παραπλανιέται... Μας λέει ότι 
είμαστε εκεί στον πυρήνα του Είναι. Γιατί είναι τρέλα να ((πι
στεύεις ότι είσαι» ο Ναπολέοντας; Εντούτοις μπορούμε να στοι
χηματίσουμε ότι αυτή η φράση, διατυπωμένη δημόσια, θα μας 
οδηγήσει στον ψυχίατρο, κυρίως αν επιμένουμε. Κι αυτό επειδή 
((να πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος» σημαίνει να ταυτίζεσαι με... 
σημαίνει να παίρνεις μια ιδανική εικόνα και να συγχωνεύεσαι 
μέσα της. Πολύ έξυπνος αυτός που θα πει: ((Αλλά είναι απλώς 
ακραίος ναρκισσισμός το να συγχέεσαι με τη δική σου ιδανική 
εικόνα». Πράγματι, κι εκεί είναι που μας οδηγεί ο Ι^οαη: «Διό
τι ο κίνδυνος της τρέλας είναι ανάλογος με την ίδια την έλξη των 
ταυτίσεων στις οποίες ο άνθρωπος δεσμεύει ταυτόχρονα την α
λήθεια και το είναι του». (Γ 176)

Ο ναρκισσισμός δεν είναι άραγε ο υποκινητής της τρέλας, ο 
υποκινητής του διχασμού; Αφενός το υποκείμενο πιστεύει ότι 
είναι εξ ολοκλήρου ταυτισμένο με το ιδανικό ον που θέλει να εί
ναι, και αφετέρου είναι ((δίπλα» του (υπογραμμίζω εδώ την ορ
θότητα της λαϊκής έκφρασης ((είναι δίπλα στα παπούτσια του»). 
Αφενός είναι αυτό που είναι, αφετέρου είναι αυτό που θέλει. Α
φενός είναι αλαζονικό, επιδεικτικό, τρελό για τον εαυτό του, α
φετέρου είναι δυστυχισμένο, ξεπεσμένο, τρελό από μανία.
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Η τρέλα του είναι επίσης η ελευθερία του, υπογραμμίζει ο 
Ι̂ ιοαη, και η ίδια η ουσία της ύπαρξής του. Η τρέλα είναι το ό
ριο της ελευθερίας.

Σε μια τελευταία παράγραφο ο Ι^ο^η μάς παρουσιάζει τα 
ψυχικά αποτελέσματα του φαντασιακού κόσμου. Όπως το έχω 
ήδη γράψει, το υποκείμενο αναπτύσσεται μέσω μιας ακολουθίας 
((ιδανικών ταυτίσεων», ενώ το Εγώ παραμένει το κεντρικό σύ
στημα αυτών των σχηματισμών. Το παιδί, μόλις αποκτά πρό
σβαση στο λόγο, εκφράζεται στο τρίτο πρόσωπο. Στο παιχνίδι 
θα ταυτιστεί αρχικά με το συμπαίκτη του μέχρι να καταλήξει 
να υιοθετήσει το πρώτο ενικό πρόσωπο. Το ίδιο συμβαίνει και 
με την τρέλα όπου η ταύτιση με ένα άλλο πρόσωπο είναι θεα
ματική. Έτσι μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί, όταν βλέπει το 
σύντροφό του να τις «τρώει» και ενώ δεν είναι ψέμα, αισθάνε
ται και το ίδιο τα χτυπήματα, όντας τόσο ταυτισμένο με το άλ
λο παιδί. Ολόκληρη φανταστική διερώτηση θα ξεπροβάλει από 
αυτή την ταύτιση. Ο Ι ι̂αιη υπογραμμίζει ότι για να λειτουργή
σει αυτό το παιχνίδι του «μορφοειδώλου», είναι απαραίτητο να 
υπάρχει ενός βαθμού ομοιότητα. ((Αρχικά το υποκείμενο ταυτί
ζεται και μάλιστα αυτοεπιβεβαιώνεται μέσα στον άλλο». (Γ 
181) Πώς θα μπορούσε ένας άλλος να με βοηθήσει να καταλά
βω αυτό που δεν καταλαβαίνω;

Στη διάρκεια μιας συνεδρίας, ένας αναλυόμενος εμπιστεύε
ται, αρκετά αμήχανος, στον αναλυτή του ότι όταν ήταν μικρός, 
είχε σπάσει επίτηδες τη χρυσή αλυσίδα που του είχαν δωρίσει. 
Έμοιαζε να τον έχει σημαδέψει αυτή η χειρονομία και ακόμα 
περισσότερο η συνέχεια της ιστορίας του, που τη διηγήθηκε με
ρικούς μήνες αργότερα. Μόλις κατέστρεψε το κόσμημα, πήγε στο 
δάσκαλό του να παραπονεθεί ότι ένας μαθητής, μάλιστα ένας 
καλός μαθητής, του είχε επιτεθεί και του είχε αρπάξει την αλυσί-
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δα. Μόνο πολύ αργότερα, στην πορεία της ανάλυσής του, κατάλα
βε το παιχνίδι της ταύτισης που είχε στήσει με αυτό τον τρόπο.

Καταστρέφει ένα κόσμημα για να κατηγορηθεί άδικα ένας 
συμμαθητής του. Μετά παρατηρεί τα αποτελέσματα: ο φίλος του 
τιμωρήθηκε αυστηρά. Αυτός δεν ανησύχησε. Βλέπει τον εαυτό 
του στον τιμωρημένο φίλο του. Ο άλλος μαθητής είναι ο καθρέ
φτης του. Γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη σκηνοθεσία; Για να δει 
την αντίδραση έναντι της αδικίας. Αδικία την οποία υφίσταται 
καθημερινά από μια μητέρα σκληρή και πολύ απόμακρη. Θα προ
τιμήσει να καταφύγει στο ρόλο που ανέλαβε ο μικρός φίλος του, 
δηλαδή στο ρόλο του θύματος, του μάρτυρα, παρά να αμφισβη
τήσει τις ανθρώπινες ιδιότητες της μητέρας του. Ο ταυτοποιητι- 
κός κανόνας λειτούργησε: πρέπει να είναι θύμα, όπως ο φίλος του. 
Αυτή η ταύτιση με την εικόνα του άλλου είναι επίσης παρούσα 
στην πραγμάτωση της επιθυμίας. Η επιθυμία πρέπει να περνά
ει από έναν άλλο. Έτσι, θα προτιμήσουμε ένα περίτεχνο και ό
μορφα παρουσιασμένο φαγητό, όπως ακριβώς το επιθυμητό α
ντικείμενο έχει μεγαλύτερη αξία αν μας παρουσιαστεί σαν δώρο.

Άρα ο άνθρωπος υποδουλώνεται στον άλλο εξαιτίας του μορ- 
φοειδώλου. Αυτά τα παιχνίδια ενσωμάτωσης στην οργάνωση 
της ψυχικής σχέσης εξηγούν το ψυχοσωματικό πέρασμα της υ
στερικής μετατροπής. Ο Ι^ο^η μπορεί να επανέλθει στο δράμα 
του Οιδίποδα: «Μια ορισμένη δόση οιδιποδείου μπορεί να θεω
ρηθεί ότι έχει την αποτελεσματικότητα (...) ενός αναισθητικού 
φαρμάκου». (Γ 183)

Ο Νάρκισσος παρουσιάζει, γράφει ο Ραοαη στο ίδιο κείμενο, 
αυτοκτονικές τάσεις: «Αυτό που ο ΡιόικΙ έθεσε στη μεταψυχο- 
λογία του με τον όρο ((ένστικτο του θανάτου» ή και ((αρχέτυπο 
μαζοχισμό». (Γ 186)

Τι σημαίνει αυτό ξεκάθαρα; Με αφετηρία τη Γένεση, γνω
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ρίζουμε πως το γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι, ότι έχουμε έναν 
υπερανεπτυγμένο εγκέφαλο, μας οδηγεί στο να γνωρίζουμε το 
θάνατο. Το αγαπημένο μας σκυλάκι δεν είναι νευρωσικό στην ι
δέα του θανάτου, ο θάνατος του είναι άγνωστος. Για μας απο- 
τελεί μείζον πρόβλημα.

Πέρα από τους πραγματικούς φόβους που εγκυμονεί η κα
θημερινότητα, φοβόμαστε κι αυτό που θα μας συμβεί: αρρώ
στιες, γηρατειά, αναπόφευκτος θάνατος... Πώς να μειώσουμε 
αυτό το φοβερό φορτίο; Προσπαθώντας να το συνηθίσουμε;

Το παιδί που περιγράφει ο Ρ ιό ικ Ι στο Πέρα από την αρχή της 
ευχαρίστησης παίζει με το να κρύβει και να ξαναβρίσκει μια κου
βαρίστρα, τρέφοντας την ελπίδα να συνηθίσει τις απουσίες της 
μητέρας του και προσπαθώντας έτσι να ξεφύγει από το φόβο 
της μοναξιάς και από το θάνατο. Παίζουμε με το θάνατο για να 
τον εξευμενίσουμε. Αρκεί να δούμε μέχρι ποιου σημείου ο άν
θρωπος ρίχνεται στην αυτοκτονική τρέλα εξασκώντας, για πα
ράδειγμα, το αγαπημένο του σπορ.

Τι θέλει να πει ο Ραοαη όταν δηλώνει ότι ο Νάρκισσος έχει 
αυτοκτονικές τάσεις;

Ξέρουμε ότι κοιτάζοντας από πολύ κοντά την αντανάκλασή 
του, ο Νάρκισσος έπεσε στο νερό. «Είναι επικίνδυνο να σκύβεις 
στον εαυτό σου!» Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος έγκειται 
στην εικόνα που αντικατοπτρίζει ένα βαριά άρρωστο σώμα, ε- 
φοσον είναι καταδικασμένο να γεράσει και να πεθάνει. Δεν α
ντιστοιχεί στο ιδανικό που θέλουμε, η κατάθλιψη παραμονεύει.

Να ’μαστέ λοιπόν με ένα Εγώ βαθιά αλλοτριωμένο. Ο Ραοαη 
προχωρά μακρύτερα γράφοντας: ((Είναι η θεμελιώδης δομή της 
τρέλας. (...) Ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο από το 
σώμα του, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα πα
ραπάνω για το είναι του». (Γ 188)
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Το είναι του το αισθάνεται βαθιά μέσα του, την εικόνα του 
τη βλέπει, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίζεται σε αυτή και να την 
αποδέχεται. Άλλη μια φορά ο Ι.αοαη επιστρέφει στο στάδιο του 
καθρέφτη.

Όταν ο άνθρωπος, ψάχνοντας μες στο κενό της σκέψης, προχω- 
ρά στο ασκίαστο φως του φαντασιακού χώρου, αποφεύγοντας μά
λιστα να αντιμετωπίσει αυτό που πρόκειται να ξεπροβάλει, ένας 
αψεγάδιαστος καθρέφτης τού δείχνει μια επιφάνεια όπου δεν α
ντανακλάται τίποτα. (Γ 188)

ΣΥΝΟΨΗ

• Ο άνθρωπος μπορεί να τρελαθεί, απλώς επειδή είναι άνθρω
πος.

• Ο άρρωστος δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο φαντα- 
σιακό και στην πραγματικότητα. Δεν αναγνωρίζει τον ε
αυτό του στις δικές του φαντασιώσεις.

• Ο Ι^03η μάς δείχνει ότι το φαινόμενο της τρέλας είναι άρ
ρηκτα συνδεδεμένο με τη γλώσσα.

• Το παραλήρημα έχει ένα νόημα.
• Η τρέλα, υπογραμμίζει ο 1.303η, είναι επίσης μια μορφή ε

λευθερίας. Είναι η ελευθερία του ακραίου ναρκισσισμού.
• Είναι επικίνδυνο να σκύβει κανείς στο πρώτο ενικό του πρό

σωπο.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Η «Παρέμβαση πάνω στη μεταβίβαση» είναι ένα κείμενο που
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εκφωνήθηκε στο Συνέδριο Ψυχαναλυτών Ρομανικών Γλωσ
σών, το 1951. Σε αυτό το ελάσσον κείμενο ο Ραοαπ κάνει μια 
ωραία παρουσίαση του τι είναι η αντιμεταβίβαση και, αφήνο
ντας την ((ξύλινη γλώσσα», λέει: ((οι ερμηνείες και η ακρόαση 
του αναλυτή».

Επιλέγει για την τεκμηρίωσή του την περίπτωση της Ντό- 
ρας, που περιέγραψε ο Ρ γο ικΙ στις Πέντε ψυχαναλύσεις. Στο προ
οίμιο μας υπενθυμίζει ότι η ψυχανάλυση είναι, πριν από όλα, μια 
εμπειρία που έγκειται σε μια ομιλία, θα μπορούσαμε μάλιστα να 
πούμε σε ένα διάλογο. Αυτή η αντίληψη πρέπει να προεξάρχει 
όταν μιλάμε για μεταβίβαση.

Ακόμα κι αν η κοινή γνώμη ισχυρίζεται ότι η ανάλυση είναι 
ο κόσμος της σιωπής, συνιστά ένα διάλογο. Όταν η Ντόρα πα
ραπονιέται ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στον κόσμο, ο ΡΓοαά 
τη ρωτά ποια είναι η προσωπική της ευθύνη στην αταξία που 
περιγράφει, αντιστρέφοντας την ερώτηση για να ανοίξει έτσι 
τους δρόμους της ψυχικής έρευνας της Ντόρας.

Ο Ι^οαη μάς μιλά στη συνέχεια για μια αντίδραση του ΡΓ6υά, 
που προσέλαβε τεράστια σημασία για τους ((σκληροπυρηνικούς 
λακανικούς». Πράγματι ο Ραεαη σαρκάζει τον ΡγοικΙ απορώντας 
με το λάθος που διέπραξε εξαιτίας της αντιπάθειας που έτρεφε 
ο μεγάλος άνδρας για την ομοφυλοφιλία. Τι απολαυστική αυτή 
η μικρή πατροκτονία!

Ο ΡιόικΙ ομολογεί ότι επί πολύ καιρό δεν μπορούσε να ανέχεται 
αυτή την ομοφυλόφιλη τάση (μας λέει, ωστόσο, ότι είναι τόσο 
σταθερή στους υστερικούς, που θα ήταν αδύνατον στην περίπτω
σή τους να υπερεκτιμήσουμε τον υποκειμενικό της ρόλο), χωρίς 
να πέφτει σε τέτοια σύγχυση, που θα τον καθιστούσε ανίκανο να 
επέμβει σε αυτό το σημείο με ικανοποιητικό τρόπο. (Γ 223)
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Ε, ναι! Ο ΡΓοιιά είχε προκαταλήψεις. Δε χρειάζεται γ ι’ αυ
τό να τον λιθοβολήσουμε, άνθρωπος ήταν, τι στο καλό!

Ας παραδεχτούμε ότι οι προκαταλήψεις μας, οι υποβεβλη
μένες ιδέες μας, τα πάθη μας, οι δυσκολίες και οι ανεπάρκειές μας 
οδηγούν σε λαθεμένες κρίσεις. Κάθε κρίση δεν μπορεί παρά να 
αποτελεί αδικία ως προς το ασυνείδητο. Ο Ι,αοαη συνεχίζει:

Ο ΡΓοιιά εξαιτίας της αντιμεταβίβασής του επανέρχεται επίμονα 
στον έρωτα που ενέπνεε ο κύριος Κ. στην Ντόρα, και είναι παρά
δοξο να βλέπουμε πώς ερμηνεύει πάντα ως ομολογίες τις πολύ δια
φορετικές απαντήσεις που του αντιτείνει η Ντόρα. Η συνεδρία 
κατά την οποία πιστεύει ότι έχει καταφέρει να «μην τον αντι- 
κρούει», και στο τέλος της οποίας πιστεύει ότι μπορεί να της εκ- 
φράσει την ικανοποίησή του, καταλήγει (...) στην ανακοίνωσή 
της, στην αρχή της επόμενης συνεδρίας, ότι εγκαταλείπει την α
νάλυσή της. (Γ 224)

Με αυτό τον τρόπο σημειώνει την αδυναμία χειραγώγησης 
εκ μέρους του ψυχαναλυτή.

Αυτό το μάθημα μας διδάσκει ότι, σε μια ψυχαναλυτική συ
νεδρία, δεν υπάρχει τίποτα πιο ασταθές και επικίνδυνο να το 
χειριστούμε από ό,τι η ερμηνεία. Ο αναλυτής ακούει με τα αν
θρώπινα αυτιά του έτοιμα να παραποιήσουν την πραγματικότη
τα του υποκειμένου. Αδιάκοπα η αντιμεταβίβαση βρίσκεται προ 
των πυλών, έτοιμη να εκτρέψει την ομιλία του αναλυόμενου.

Είναι σημαντικό αυτό που μας υπενθυμίζει ο Ι^οαη: η α
κρόαση είναι ακρόαση του μη γιγνώσκειν.
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ΣΥΝΟΨΗ

• Η ψυχανάλυση δεν είναι ο κόσμος της σιωπής, συνιστά έ
να διάλογο.

• Η ακρόαση του αναλυτή είναι ουδέτερη, άνευ κρίσεων και 
συμβουλών, δεν μπορεί να μοιάζει με καμία χειραγώγηση.
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ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΤΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ: ΑΥΤΟ ΜΙΛΑΕΙ

Το κείμενο που θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης αυτού του 
κεφαλαίου είναι η αναφορά που παρουσίασε ο Εποαη στο Συνέ
δριο του Ινστιτούτου Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Ρώ
μης, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 1953. Είναι πιο γνωστό ως 
((Διάλεξη της Ρώμης». Αλλά αυτή η ομιλία δεν αντήχησε στο 
Πανεπιστήμιο της Ρώμης, επειδή απαγορεύτηκε ο λόγος στον 

από μια ομάδα αναλυτών που θεωρούσαν εαυτούς αυθε
ντίες. Ο τίτλος αυτού του κειμένου, που αργότερα θεωρήθηκε α
ριστοτεχνικό, είναι: ((Λειτουργία και πεδίο δράσης του λόγου και 
της γλώσσας στην ψυχανάλυση». Το κείμενο αυτό περιλήφθη- 
κε αυτούσιο στα Γραπτά.

Για μια φορά ακόμα σας διαβεβαιώνοο ότι θα επιχειρήσω να 
σας παρουσιάσω τα μηνύματα αυτής της αξιοσημείωτης έκθε
σης με πολλά παραδείγματα και ποικίλες επεξηγήσεις.

Ένας προσεκτικός αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι υπάρ
χουν κάποιοι συσχετισμοί ανάμεσα σε αυτό το κείμενο των Γρα
πτών και το πρώτο σεμινάριο που εκδόθηκε με τον τίτλο ((Τα
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τεχνικά γραπτά του Ρι*οιιϋ». Η σκέψη του Ρααιη πάντα ανα
πτυσσόταν σπειροειδώς (να ένας κομψός τρόπος για να πούμε ό
τι συχνά γύριζε γύρω από τα ίδια σημεία), πράγμα που εξηγεί 
τις επαναλήψεις θεμάτων, που στο πέρασμα του χρόνου καρπο
φορούν σιγά σιγά. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα...

Πριν το παιδί μιλήσει, προτού προκύψει η ομιλία, μια ολό
κληρη εργασία συμβολοποίησης εγκαθιδρύεται ξεκινώντας από 
τα αντικείμενα που το περιτριγυρίζουν. Το αρκουδάκι, για πα
ράδειγμα, αναπαριστά την αγάπη που τρέφει η ' μητέρα για το 
παιδί. Τα μαχαίρια, πάνω στο τραπέζι, είναι απαγορευμένα και 
αναπαριστούν τους κινδύνους και τον κόσμο των ενηλίκων. Το 
νοσοκομείο, κυρίως αν λείπει η πλέον στοιχειώδης ψυχολογική υ
ποστήριξη, θα καταστεί ένας τόπος τιμωρίας και φυλακισμού. 
Το κρεβάτι των γονιών, αντικείμενο προφυλαγμένο, θα είναι το 
σύμβολο της οιδιπόδειας οργάνωσης. Η ΡΓαηςοΐδο Όοΐίο πηγαί
νει μακρύτερα γράφοντας:

Η λέξη ((διαβάζω» είναι μια λέξη η οποία για ορισμένα παιδιά α
φυπνίζει κάτι που είναι ολοκληρωτικά ταμπού: το συζυγικό κρε
βάτι των γονέων. Όταν το παιδί αρχίζει να επεξεργάζεται την αι- 
μομεικτική απαγόρευση, η λέξη ((κρεβάτι», που του φέρνει στο 
νου τη λέξη ((διαβάζω»,* εξοστρακίζει τη λέξη. (Από συνέντευξη 
της Ρι^ηςοΐδε Όοΐίο.)

Το αντικείμενο, όπως ανακαλύπτουμε, είναι φορέας συναι
σθήματος πριν από τη λέξη. Αυτή η επεξεργασία προφανώς θα

* Το σχόλιο, κατά κυριολεξία, αφορά, βέβαια, μόνο στα παιδιά που έ
χουν ως μητρική γλώσσα τους τη γαλλική όπου συναντώνται οι παρόμοια 
προφερόμενες λέξεις: Ηγο (διαβάζω) και Η ΐ (κρεβάτι). (Σ.τ.Μ.)
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είναι ιδιαίτερη για κάθε παιδί. Είναι σαφές ότι μια τέτοια ιδιαι
τερότητα θα είναι η ένδειξη αφετηρίας των προβλημάτων επι
κοινωνίας. Πράγματι, αν ορισμένα αντικείμενα έχουν ένα όνομα 
και ένα νόημα που μπορούν να γίνουν κατανοητά από όλους, δε 
συμβαίνει το ίδιο με το σύνολο των πραγμάτων που περιβάλλουν 
την παιδική ηλικία.

Η προσφορά λουλουδιών είναι μια χειρονομία που ο καθένας 
θα εκτιμήσει σωστά, αλλά είναι λιγότερο προφανές ότι το να κου
νάς ένα πλαστικό αυτοκινητάκι σημαίνει «πεινάω». Οι εντυπώ
σεις που αισθάνεται το μικρό παιδί συνδέονται με τα πράγματα 
που το περιβάλλουν. Αργότερα οι λέξεις θα γίνουν πρεσβευτές 
αυτών των συναισθημάτων, χωρίς ωστόσο να κατανοούνται σω
στά από τον άλλο, όπως η ιστορία του ((κρεβατιού» που διηγή- 
θηκε η Ρι^ηςοίδε Όοΐΐο.

Οι φαντασιώσεις, τα συναισθήματα, οι συμβολισμοί είναι πα
ρόντα στη γλώσσα, ωστόσο δεν ακούγονται. Το όργανο της ψυ
χανάλυσης, προφανώς, είναι ο λόγος του ασθενούς. Λόγος που 
περιμένει μια ανταπόδοση, μια απάντηση. Πώς να εξηγήσουμε 
λοιπόν ότι η σιωπή είναι αυτό που ο αναλυόμενος συλλαμβάνει 
ως ανταπόδοση; Η σιωπή στην ψυχανάλυση βρίθει σημασιών, 
είναι υπομονετική προσμονή, ολική ακρόαση, χώρος ελευθερίας, 
ώστε να επιτραπεί η ανάπτυξη της ομιλίας του ασυνείδητου. Ο 
ψυχαναλυτής δεν είναι εκεί για να απαντά, να διατυπώνει κρί
σεις ή να ((καταλαβαίνει». Ο αδρανής ρόλος του είναι να συντη
ρεί έναν κενό χώρο που θα μπορεί να συμπεριλάβει τα λόγια και 
τις σκέψεις του υποκειμένου. Η σιωπή του αναλυτή (που δεν εί
ναι πάντα σιωπηλή, ευτυχώς) ωθεί τον αναλυόμενο να προχω
ρήσει μακρύτερα, να λύσει τους κόμπους του και να κατανοήσει 
τα μυστικά του.

Πριν συνεχίσω, διευκρινίζω ότι αυτή η ((επιστήμη» που μας
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απασχολεί δεν είναι φραγμένη πίσω από συρματόπλεγμα, πράγ
μα που μου επιτρέπει να ερμηνεύω τον Ι,Ηοαη με τον τρόπο μου, 
τεχνική που δεν του ήταν ξένη.

Ο ψυχαναλυτής που ακούει ένα πρόσωπο είναι προσεκτικός 
όπως ένας ντετέκτιβ, αναζητώντας τις αναλήθειες, τις απιθα- 
νότητες, τις αμηχανίες που γεννά η ομιλία, όχι γιατί καταμαρ
τυρούν ένα ψεύδος, αλλά επειδή αυτά τα γλωσσικά συμβάντα 
δείχνουν ένα μέρος της ασύνειδης προβληματικής του αναλυό
μενου. Ο αναλυόμενος δεν πρέπει να φοβάται ότι οι ερωτήσεις 
του αναλυτή είναι κρίσεις ή ένοχες αδιακρισίες. Ο θεραπευτής 
πρέπει να θεωρείται σαν ένας ντετέκτιβ που έχει προσλάβει ο 
αναλυόμενος και που τελικά κάνει απλώς τη δουλειά του.

Ο κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε ((κενό λόγο και σε
πλήρη λόγο». Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εικόνα; «... Ο κε
νός λόγος δείχνει με τα αποτελέσματά του ότι είναι πολύ πιο 
ματαιωτικός από τη σιωπή (...), ματαίωση που θα ήταν σύμ
φυτη με την ίδια την ομιλία του υποκειμένου». (Γ 249)

Κατά τις πρώτες φάσεις της ψυχανάλυσης το υποκείμενο 
διηγείται τη ζθ)ή του, διηγείται τις χαρές και τις απογοητεύσεις 
του. Δίνει την ειδησεογραφία της ύπαρξής του, πότε συσκοτί
ζοντας μια πλευρά, πότε φωτίζοντας μια άλλη. Είναι μια όμορ
φη και θλιβερή ιστορία, που δεν είναι η ακριβής ιστορική αφή
γηση, αλλά μάλλον μια φανταστική αφήγηση. Αυτή την αφή
γηση δεν την κάνει για τον ίδιο, αλλά για τον αναλυτή, δηλαδή 
με μια τελείως ιδιαίτερη διατύπωση. Τολμώ μάλιστα να πω ό
τι αφηγείται για να ευχαριστήσει τον αναλυτή.

Αυτό που θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά απλό, να μιλάς για 
τα προσωπικά σου άμεσα, φαίνεται να είναι μια από τις μεγα
λύτερες δυσκολίες της ανάλυσης. ((... Η τέχνη της ανάλυσης 
πρέπει να είναι να αναστέλλεις τις βεβαιότητες του υποκειμένου
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έως ότου αναλωθούν και οι τελευταίες οφθαλμαπάτες». (Γ 251)
Τι τρόμος κι αυτός που μας κάνει να ανακαλύπτουμε η ψυ

χανάλυση: ζούμε μέσα στην αυταπάτη πιστεύοντας ότι γνωρί
ζουμε τον εαυτό μας. Η ομιλία μας, που θα όφειλε να είναι ο κα
θρέφτης των σκέψεών μας, δεν είναι παρά η απάτη που παρή- 
γαγαν οι νευρώσεις μας. Η γλώσσα μας, ακόμα και στο ντιβά- 
νι της ανάλυσης, είναι γλώσσα καλυμμένη από αντιστάσεις. 
Καλόπιστα ελπίζουμε να πούμε την ((αλήθεια», όλες τις ((αλή
θειες» μας. Αλλά αλίμονο, οι εκμυστηρεύσεις μας στο ντιβάνι 
είναι, τον πρώτο καιρό της ψυχανάλυσής μας, απόπειρες χειρα
γώγησης ή ναρκισσιστικές εκρήξεις.

Ο αναλυτής που ακούει αυτή την ομιλία πρέπει επίσης να 
είναι προσεκτικός, διότι η παραμικρή ερμηνεία του, η παραμι
κρή παρατήρησή του είναι φτιαγμένη από το πρώτο ενικό του 
πρόσωπο, που είναι ικανό επίσης για τις χειρότερες ναρκισσι
στικές παρεκτροπές.

Γιατί, διάβολε, ο Ι,αοζη βλέπει αντίσταση σε αυτή την ανα
κάλυψη;

Αν έχω κάποιες κοινωνικές δυσκολίες -για παράδειγμα, μια 
δυσάρεστη τάση να φιλονικώ με όποιον δε συμφωνεί μαζί μου- 
είναι πολύ πιθανό αρκετά άτομα του περιβάλλοντος να μου το έ
χουν επισημάνει. Εντούτοις στο ντιβάνι δε θα αλλάξει η ομιλία 
μου: θα κατηγορήσω τους κοντινούς μου ότι δε με καταλαβαί
νουν, χωρίς προφανώς να αμφισβητήσω καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
τον εαυτό μου. Αν ο αναλυτής θεωρούσε ότι έπρεπε να κάνει λό
γο για τον πατερναλισμό ή τον ολοκληρωτισμό μου, το πιθανό
τερο είναι ότι δε θα ήθελα να ακούσω αυτές τις κουβέντες. Με 
άλλα λόγια, αντιστέκομαι σε κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στο 
να μου δείξει την πραγματικότητα καταπρόσωπο.
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Εντούτοις ο Ι,ζο&η μάς λέει:

Ακόμα κι αν δε μεταδίδει τίποτα, η ομιλία αναπαριστά την ύ
παρξη της επικοινωνίας, ακόμα κι αν αρνείται το προφανές, επι
βεβαιώνει ότι ο λόγος συνιστά την αλήθεια, ακόμα κι αν πρόκει
ται να εξαπατήσει, θεωρεί αξιόπιστη τη μαρτυρία. (Γ 252)

Με άλλα λόγια, ο ψυχαναλυτής βρίσκεται στη θέση του διερ
μηνέα* όταν έρθει η στιγμή, αναπαράγει την ομιλία του υποκει
μένου.

Αυτή η αναπαραγωγή μπορεί να γίνει μέσω πρόκλησης, τερ
ματίζοντας την κατάλληλη στιγμή τη συνεδρία, ή με μια οποια- 
δήποτε ουδέτερη παρέμβαση. Πρέπει να είναι κανείς πολύ προ
σεκτικός όταν κάνει μια ερμηνεία, που κατασκευάζεται συχνά 
με βάση ένα υλικό απωθημένο από το υποκείμενο, υλικό που έ
χει ξεχαστεί από το ασυνείδητο. Κανείς δεν ξυπνάει ατιμωρητί 
ένα κοιμισμένο τέρας.

Ο ψυχαναλυτής δεν μπορεί να ακούει προσεκτικά όλα όσα λέει 
το υποκείμενο, αλλά οφείλει να προσέχει να ακούσει τη μεταμφιε
σμένη φαντασίωση στα λόγια του υποκειμένου, μια ιστορία κρυμ
μένη πίσω από μια άρνηση ή ακόμα πίσω από μια παραδρομή.

Όταν ο αναλυόμενος, για παράδειγμα, λέει: ((Δεν πιστεύω ό
τι η ψυχανάλυση θα μου κάνει καλό», πρέπει ν’ ακούμε: ((Είμαι 
σίγουρος ότι η ψυχανάλυση μπορεί να μου προσφέρει πολλά πράγ
ματα, αλλά φοβάμαι να απολαύσω τα πλεονεκτήματα που μπο
ρεί να προκύψουν από αυτό το διάβημα». Η απόλαυση προκαλεί 
φόβο, παρατηρήστε πόσο τρέμουν ορισμένοι όταν τους τυχαίνει 
το κακό να είναι ευτυχισμένοι. Αλλά μόλις ο ψυχαναλυτής α- 
κούσει αυτή τη ((μετάφραση» της ομιλίας του υποκειμένου, ο
φείλει, για να παραμείνει στην παράλογη λογική της τεχνικής
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του, να σιωπήσει και αμέσως να επανεξετάσει τις ερμηνείες του.
Μόνο ύστερα από πολυάριθμες διασταυρώσεις θα αισθανθεί 

εξουσιοδοτημένος να προτείνει την ερμηνεία του στον αναλυόμε
νο. Ίσως αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το πλεονέκτημα της σιω
πής και ίσως, επιτέλους, αντιλαμβανόμαστε ότι μια ψυχανάλυ
ση, για να διεκπεραιωθεί σωστά, δηλαδή συνετά, δεν μπορεί να 
πραγματωθεί βιαστικά. Ο υπομονετικός ψυχαναλυτής υιοθετεί 
αυτή την τεχνική έρευνας της ψυχής, η βιασύνη είναι η μοίρα 
του αρχάριου ή του αδαούς.

Ο Γαοπη συνεχίζει την πορεία του μιλώντας για τον ((έλεγ
χο», δηλαδή για την αναγκαιότητα να συγκρίνει ο ψυχαναλυτής 
την εμπειρία του με αυτήν ενός άλλου αναλυτή, που για την πε
ρίσταση ονομάζεται ((ελεγκτής» ή μάλλον ((επόπτης». Γιατί προ
βάλλει αυτό το ζήτημα σε ένα κείμενο που μιλάει για τη γλώσ
σα; Γιατί δεν υπάρχει καμιά διαφορά, γ ι’ αυτόν, ανάμεσα στην 
ομιλία του αναλυτή και την ομιλία μιας συνεδρίας ελέγχου. Η 
κύρια δυσκολία αυτού που υπόκειται σε αυτή την άσκηση θα εί
ναι να μιλήσει πολύ για τους αναλυόμενούς του, αλλά λίγο για 
τις συχνά περιορισμένες επεμβάσεις του.

Θυμάμαι τη σύγχυση μιας φίλης ψυχαναλύτριας που βρισκό
ταν αντιμέτωπη με τη βαριά σιωπή του πρώτου και μοναδικού 
της αναλυόμενου. Έπρεπε να μιλήσει γ ι’ αυτή την ((περίπτω
ση» σε έναν επόπτη αναλυτή. ((Τι θα μπορέσω να του διηγη- 
θώ;» αναρωτιόταν αγχωμένη. Αλλά όταν την ξαναείδα μερικές 
εβδομάδες αργότερα, είχε αλλάξει γνώμη και έβρισκε πολύ χρή
σιμη αυτή την εμπειρία. Πράγματι, ο επόπτης ψυχαναλυτής 
την είχε προσανατολίσει στην αναζήτηση της δικής της υπο
κειμενικής στάσης ενώπιον της σιωπής. Μπορούμε^να εγγυη- 
θούμε ότι αυτή η νεαρή γυναίκα δεν αμφιβάλλει πλέον για τη 
σημασία του θεσμού της εποπτείας.
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((Το μόνο αντικείμενο που βρίσκεται στην εμβέλεια του α
ναλυτή είναι η φαντασιακή σχέση που τον συνδέει με το υπο
κείμενο ως Εγώ...» (Γ 253) Αυτή η φράση του Ι^οαη είναι η α
φετηρία μιας μακράς παρέκβασης.

Αναμφίβολα όλοι έχετε ήδη παρατηρήσει ότι μια από τις πο- 
λύχρηστες ύβρεις του επιστημονικού ή ιατρικού λεξιλογίου είναι 
ο ((τσαρλατάνος» (η ετυμολογία* της λέξης μάς παραπέμπει σε 
αυτόν που μιλάει με έμφαση). Είναι απαράδεκτο για τους επι
στήμονες να θεωρείται ο άνθρωπος σαν κάτι άλλο από ένα όρ
γανο, παραδείγματος χάρη, ((ένα μάτι» (ο Ι,3οαη θα το πει στη 
διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου του). Τπό αυτή την έννοια, ο 
ιερέας, ο ραβίνος, ο πάστορας, ο φιλόσοφος, ο ποιητής ή ο ψυ
χαναλυτής είναι τσαρλατάνοι. Πράγματι δεν ανάγουν τον άν
θρωπο σε ένα ή σε πολλά όργανα, ξέρουν ότι είναι ικανός για το 
καλύτερο, δηλαδή για την αγάπη, ή για το χειρότερο, δηλαδή 
για το μίσος ή την τρέλα. Η ψυχή ποτέ δεν ήταν, και δε θα γ ί
νει ποτέ, ένα όργανο. Η ιατρική ελπίδα θεραπείας του ψυχικού 
πόνου ή της θλίψης με χάπια είναι μάταιη και γελοία. Τπάρχουν 
άνθρωποι για τους οποίους η μελαγχολία έχει ισχύ νόμου, πε
ρισσότερο από κάθε άλλη πανάκεια. Τπό αυτή την έννοια, ο ψυ
χαναλυτής είναι πιο κοντά στον άνθρωπο της πίστης, στον ποι
ητή ή ακόμα και στο συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας. 
Διότι ακούει τα λόγια που δεν έχει πει ακόμα ο αναλυόμενος, τα 
υποθέτει για να τα αφήσει να προκύψουν. Ο ψυχαναλυτής είναι 
ένας εφευρέτης, μας βοηθά να δημιουργήσουμε τις επιθυμίες 
μας, χωρίς να προδικάζει τη σπουδαιότητά τους* γ ι’ αυτόν, α
κόμα και τα ψέματά μας είναι αλήθειες. Άρα ο άλλος είναι τρε
λός, αυτός στον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε για τις παρε

* Από το ιταλικό πηγΜηπο (οΐ&Γΐ3Γ6 = φλυαρώ). (Σ.τ.Μ.)
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κτροπές, τα παραληρήματα, τα άγχη, τους εφιάλτες μας, χωρίς 
να μας κλείσουν στο ψυχιατρείο φορώντας μας μια ετικέτα με 
σκοπό την παρατήρηση και τη μελέτη; Η αναλυτική τεχνική δε 
θα ήταν παρά ένα όργανο ηθικού βασανιστηρίου αν απογυμνω
νόταν από το ασυνείδητο υπόβαθρό της. Ο αναλυτής πρέπει να 
μπορεί να ακούει την «τρέλα». Ο έλεγχος είναι εκεί για να δεί
χνει αδιάκοπα, για να διορθώνει ακατάπαυστα, τις τάσεις του 
ψυχαναλυτή να ((χάσει την ψυχή του», να γίνει ένας θεωρητικός 
ή, ακόμα χειρότερα, ένας τεχνοκράτης. Μερικές κακές γλώσσες 
είπαν ότι ο Ε&οαη είχε χάσει την ψυχή του επειδή κοιμόταν στο 
κρεβάτι των φιλοσόφων. Δε θα το κρίνω, ωστόσο το σημαντι
κό είναι ότι δεν έχασε την πένα του για να μας καταγράψει το 
ασυνείδητο, για να μας κάνει να χαθούμε μέσα του.

Προσεγγίσαμε τη λειτουργία του λόγου στην ανάλυση διαμέσου 
του πιο μάταιου τεχνάσματος του, του τεχνάσματος του κενού λό
γου, όπου το υποκείμενο φαίνεται να μιλάει μάταια για κάποιον 
που, παρότι του μοιάζει καταπληκτικά, ποτέ δε θα συγκατανεύ
σει στην αποκοίμηση της επιθυμίας του. (Γ 254)

Ας στραφούμε τώρα προς αυτή την πραγμάτωση της ανά
λυσης που είναι η επέλευση του πλήρους λόγου. Είναι η στιγμή, 
μας υπενθυμίζει ο Ι^ςαη, όπου η πρώτη ασθενής των ΡγοικΙ και 
Βγ©ιι6Γ ενθυμείται την αρχική αιτία του προβλήματος της και 
θεραπεύεται. Αυτή η θεραπεία θα ήταν άραγε αποτέλεσμα της 
επανενθύμησης; Ο Εαοαη προτιμά να πει ότι είναι μάλλον η προ
φορική διατύπωση της ανάμνησης που επιφέρει τη θεραπεία. Η 
επανενθύμηση είναι, βέβαια, η αναπαραγωγή του παρελθόντος, 
αλλά είναι κυρίως προφορική αναπαραγωγή. Αυτή η επιμονή 
στη γλώσσα, στην αξία του λόγου μέσα στην ανάλυση, δεν εί
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ναι μια εμμονή του Ι^οαη, μας δείχνει ότι ο λόγος δίνει αξία, δί
νει ύπαρξη στην ιστορία που ξαναθυμόμαστε. Χωρίς το άκου
σμα του λόγου, η ιστορία δεν έχει όλη της την αξιοπιστία και ά- 
ρα δεν μπορεί να έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια 
κατανοούμε καλύτερα το ενδιαφέρον που στρέφεται στην ιστο
ρία την οποία αφηγείται το υποκείμενο, ακόμα κι αν διαπράτ- 
τει λάθη στον προσδιορισμό τόπων ή σφάλματα στη χρονολόγη
ση των γεγονότων.

Ο πλήρης λόγος είναι επίσης εκείνος που μπορεί επιτέλους 
να ακουστεί και να κατανοηθεί από τους συγχρόνους μας. Η εν
θύμηση είναι μια άσκηση εγωισμού, η ομιλία επιτρέπει να δώ
σεις λογαριασμό στον άλλο, να διηγηθείς τον εαυτό σου, να γ ί
νεις κατανοητός και αυτή η ηθική όψη, που δίνει αξία και ανα
γνώριση στην ύπαρξη του άλλου, δεν είναι αμελητέα.

Ο επαμφοτερισμός της υστερικής αποκάλυψης του παρελθόντος 
δεν οφείλεται τόσο στην αμφιταλάντευση του περιεχομένου της 
ανάμεσα στο φαντασιακό και το πραγματικό, διότι τοποθετείται 
εντός του ενός και του άλλου. Ούτε στο ότι είναι ψευδής. Κυρίως 
οφείλεται στο ότι μας παρουσιάζει τη γένεση της αλήθειας στο 
λόγο, και εξαιτίας αυτού πέφτουμε πάνω στην πραγματικότητα 
εκείνου που δεν είναι ούτε αληθινό ούτε ψεύτικο. (Γ 256)

Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι να την κάνει την ακρίβεια των γε
γονότων, μπορεί κάλλιστα να τρέφεται με το φαντασιακό, με μυ
θιστορήματα, με ιστορίες που έχουν αίσιο τέλος, με παράξενες 
αφηγήσεις. Το σημαντικό, σήμερα, είναι το περιεχόμενο του α
συνειδήτου του και οι κατασκευές που έγιναν από τη φαντασία 
του στις αναμνήσεις που είναι ακόμα χαραγμένες στα βάθη της 
ψυχής, ακόμα κι αν η ανάμνηση καταστράφηκε ή μεταμορφώ
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θηκε από τη φθορά του χρόνου που πέρασε. Ένα εμπόδιο προς 
αποφυγήν είναι αυτό που θέτει η τάση του αναλυόμενου να ξε
διαλέγει τις αναμνήσεις που του φαίνονται ((σωστές», τις ανα
μνήσεις που υπεισέρχονται στον περιορισμένο τομέα της ((αλή
θειας». Στην πραγματικότητα, αυτή η τελευταία ((αλήθεια» 
δεν έχει καμιά αξία στο αναλυτικό πεδίο.

Εδώ διακρίνουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε γιατί η 
ύπνωση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σε μια αναλυτική θεραπεία: 
ο ασθενής δεν ακούει τα λόγια του όντας σε κατάσταση ύπνω
σης, μόνο εκ των υστέρων ο γιατρός ή μια ηχογράφηση του α
ναπαράγει τα λόγια του τα οποία δε θα πιστέψει. Υπάρχουν πολ
λές πιθανότητες να εκλάβει τα λόγια και την ιστορία που διη- 
γήθηκε σε κατάσταση ύπνωσης ως ένα παραλήρημα ξένο προς 
την υπόθεσή του. Η επαναφορά της ανάμνησης έχει νόημα μό
νο αν μεταδοθεί απευθείας από το στόμα στα αυτιά του. Ο πλή
ρης λόγος είναι το μέρος της ασύνειδης ομιλίας που λείπει από 
το άτομο για να κατανοήσει την ιστορία του. ((Το ασυνείδητο εί
ναι αυτό το μέρος της συγκεκριμένης ομιλίας (...) που δεν είναι 
διαθέσιμο στο υποκείμενο για να αποκαταστήσει τον ειρμό της 
συνειδητής ομιλίας του». (Γ 258)

Έτσι, ο Ι^οαη μάς δείχνει ότι η συνείδησή μας υποφέρει α
πό την έλλειψη γνώσης του ασυνείδητου. Το ασυνείδητο συμ
μετέχει στις ιδέες και τις σκέψεις από τις οποίες μερικώς α
παρτίζεται.

Το ασυνείδητο είναι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μου που είναι 
σημαδεμένο από ένα σβήσιμο ή είναι κατειλημμένο από ένα ψέ
μα: είναι το λογοκριμένο κεφάλαιο. Αλλά η αλήθεια μπορεί να ξα- 
ναβρεθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει ήδη εγγράφει κά
που αλλού. (Γ 259)
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Το λογοκριμένο ασυνείδητο μήνυμα μπορεί να είναι γραμ
μένο στο σώμα, για παράδειγμα, στην ψυχοσωματική ασθέ
νεια, που είναι μια μορφή γραφής πάνω ή μέσα στο σώμα. Η 
γλώσσα του ψυχοσωματικού ασθενούς δείχνει ξεκάθαρα ότι αυ
τό από το οποίο πάσχει δεν μπορεί να ειπωθεί και αντικαθί
σταται από μια ζώνη πόνου, της οποίας η κατάσταση είναι α
ποκαλυπτική για πολυάριθμες αποσιωπήσεις και απαγορεύ
σεις.

Αν ένας άνθρωπος δεν τολμά να πει ότι «βαρέθηκε να του φορ
τώνεται η γυναίκα του», είναι πιθανό να αντικαταστήσει αυτή 
την ομιλία με έναν αποκαλυπτικό πόνο στην πλάτη.

Το κρυφό απαγορευμένο μπορεί να βρίσκεται εξίσου σε αυ
τά που ο Ι^οαη ονομάζει ((αρχειακά δεδομένα», δηλαδή στην πα
ρακαταθήκη των παιδικών αναμνήσεων που κοιμούνται στα βά
θη της ψυχής, κατευθύνοντας έτσι όλο το παρόν μας με τα α
πατηλά όνειρα ή τα δαντικά φαντάσματά τους. Ως εκ τούτου, εί
ναι δυνατόν ένας ενήλικας, χωρίς καν να το υποψιάζεται, να διέ- 
πεται από αρχαϊκές κατευθυντήριες ζωής προερχόμενες από μύ
θους και θρύλους που διάβασε στην παιδική του ηλικία.

Αυτό που προτείνει η ψυχανάλυση στο υποκείμενο είναι να 
αναγνωρίσει ότι το ασυνείδητό του αποτελείται από όλη του την 
ιστορία: την επίσημη ιστορία και την περιθωριακή ιστορία ή α
κόμα τα απόκρυφα της ιστορίας. Ο αναλυόμενος δε βρίσκεται 
στο ντιβάνι για να διηγηθεί παραμύθια, αλλά για να ενσωμα
τώσει, να αφομοιώσει όλη την αλήθεια του βιώματος του. Το υ
ποκείμενο θα ήθελε, ωστόσο, να αφήσει στη σκιά της λήθης τα 
απεχθή πράγματα της μνήμης του, θα ήθελε έτσι να εγκατα- 
στήσει μια προστατευτική αμνησία, αλλά είναι σαν να ξεχνά ό
τι το ίδιο το ασυνείδητό του ξέρει την αλήθεια! «... Σελίδα ντρο
πής που ξεχνάμε ή καταργούμε, ή σελίδα δόξας που μας δε
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σμεύει». (Γ 262) Η πλάνη είναι μικρής διαρκείας, αλλά ίσως ο 
ναρκισσισμός της παραμένει σώος.

Αλλάζουμε πάλι θέμα για να τελειώσουμε αυτό το πρώτο 
μέρος της ((Διάλεξης της Ρώμης». Ο Ι ι̂αιη υπενθυμίζει:

... ότι η πραγμάτωση του τέλειου έρωτα δεν είναι καρπός της φύ
σης αλλά της χάρης, δηλαδή μιας ενδοϋποκειμενικής συμφωνίας 
που επιβάλλει την αρμονία της στην κατακομματιασμένη φύση 
που την υποστηρίζει. (Γ 264)

Παρουσιάζει τώρα αυτό που θα γίνει αργότερα μια μείζων ε
νασχόλησή του, τη θέση του έρωτα στην ψυχανάλυση. Βέβαια, 
μας υπενθυμίζει, η υποκειμενικότητα του όντος είναι μεγάλη, ά- 
ρα ο έρωτας είναι ένα ουσιαστικά υποκειμενικό δεδομένο. Αλ
λά ο ϊ,άοάπ μάς δείχνει έναν άλλο ορίζοντα, ακόμα πιο απογυ
μνωμένο από ορθολογικότητα: ο έρωτας πηγαίνει πιο μακριά, εί
ναι ικανός να μας κάνει να πιστέψουμε τα απίστευτα. Ο έρω
τας στη ζωή ενός ανθρώπου είναι συγκρίσιμος με τη λάμψη του 
προβολέα, τυφλώνει, χωρίς όμως να τροποποιεί το πάθος μας. 
Ο έρωτας μας κάνει να παραλογιζόμαστε και μας εκτρέπει από 
το δρόμο της γνήσιας αγάπης, που είναι ολότελα στραμμένη στον 
άλλο και δεν είναι εγωιστική. Αλλά η αλτρουιστική αγάπη εί
ναι περιορισμένη (συναντάμε για άλλη μια φορά τον ευνουχι
σμό), καθόσον είναι θνητή, αντίθετα από τον εγωιστικό έρωτα, 
που στρέφεται προς το μυστικισμό.

ΣΥΝΟΨΗ

• Το παιδί δίνει στα αντικείμενα που το περιβάλλουν μια 
συμβολική, συναισθηματική σημασία.

8 ι
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•Για τον Ι^οαη ο ((κενός» λόγος είναι η πραγματιστική ο
μιλία, δεν εμπεριέχει συναίσθημα. Ο ((πλήρης» λόγος είναι 
η ομιλία που εμπεριέχει συναισθηματικά και φανταστικά 
σύμβολα.

• Ο αναλυτής πρέπει να έχει επίγνωση ότι και η δική του η 
ομιλία είναι υποκειμενική.

• Ο θεσμός του ελέγχου τον βοηθά να παραμένει σε μια ορι
σμένη ουδετερότητα.

• Το λογοκριμένο ασυνείδητο μήνυμα μπορεί να μετατεθεί 
σε ψυχοσωματική ασθένεια.

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΡΑ<:ΑΝ 

ΣΤΟΝ ΡΚΕΙΙϋ

Για να μπορέσει η ψυχανάλυση να καταστεί επιστήμη, διότι δεν 
είναι ακόμα, και για να μην εκφυλιστεί περιοριζόμενη απλώς στην 
τεχνική της, πράγμα που ίσως έχει ήδη συμβεί, πρέπει να ξα- 
ναβρούμε το νόημα της εμπειρίας της. Με αυτόν το στόχο, το 
καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να μελετήσουμε 
πάλι το έργο του ΡΐΌΐιά.

Την άμεση επιστροφή του στο έργο του Ργ€ικ1 ο την
επιχειρεί αρχίζοντας από την ΤΓααηιάουίυη§, την Επιστήμη των 
ονείρων.

Το όνειρο είναι ένας γρίφος που είναι απαραίτητο να απο- 
κρυπτογραφήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θέτει επί σκηνής λέξεις 
και αντικείμενα που εκλαμβάνονται κυρίως με τη συμβολική 
τους σημασία. Το αποτέλεσμα συχνά εκπλήσσει, ενώ δε στε
ρείται ενδιαφέροντος. Παράδειγμα: Μια αναλυόμενη ονειρεύε
ται ότι την καταδιώκει μια τεράστια αράχνη αφού πρώτα κα

ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ
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ταβρόχθισε το σύζυγό της. Όταν της πρότεινα να αφεθεί τε
λείως ελεύθερη και να πει ό,τι της περνούσε από το μυαλό, εί
πε το ποιηματάκι: ((Ο Πάπας πέθανε, κάλεσαν έναν καινούργιο 
Πάπα να βασιλέψει. Αράχνη, τι παράξενο όνομα για έναν Πά
πα!» Ο πατέρας της είχε, γ ι’ αυτή, την εξουσία ενός Πάπα, ε
ξήγησε στη συνέχεια, ήταν εντελώς αντίθετος για το γάμο 
της. Ο πατέρας της έχει εδώ τη συμβολική όψη της αράχνης. 
Η διάλεκτος του ονείρου είναι τυπικό παράδειγμα χρήσης λέ
ξεων και αντικειμένων με ένα νόημα που ανήκει μόνο στον ο- 
νειρευόμενο.

Είναι απολύτως προφανές γιατί το σύμπτωμα επιλύεται εξ ολο
κλήρου με μια ανάλυση της γλώσσας, εφόσον το ίδιο είναι δομη
μένο ως γλώσσα, της οποίας ο λόγος πρέπει να απελευθερωθεί. 
(Γ 269)

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να γίνει μια συνειδητοποίηση 
πάνω σε αυτό που ο ίαοαπ ονομάζει επιλεκτικά: γλώσσα και λό
γο. Η γλώσσα περιέχει τη συμβολική ομιλία, ενώ ο λόγος πε
ριορίζεται στις κοινωνικές σχέσεις. Αναμφίβολα θα αντιτείνετε 
ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι μόνο εμπειρικός... Είναι προφα
νές, αλλά πρέπει να είναι παρών στο πνεύμα για να αποφεύ
γουμε, όσο το δυνατόν, το άγχος. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι 
αυτό που λέμε, αλλά μόνο το υποκείμενο γνωρίζει το συμβολι
κό τρόπο χρήσης.

Αυτά όσον αφορά στις λέξεις, υπάρχει τάχα μια συμβολική 
οργάνωση και για τους αριθμούς;

... αν απορρίψουμε ως δεισιδαιμονική την ιδέα ότι πρόκειται α
κριβώς για τους αριθμούς που καθόρισαν το πεπρωμένο του υπο
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κειμένου, θα παραδεχτούμε αναγκαστικά ότι στην ίδια τη διάτα
ξη όλων των συνδυασμών τους, δηλαδή στη συγκεκριμένη γλώσ
σα που αντιπροσωπεύουν, εδρεύουν όλα αυτά που η ανάλυση α
ποκαλύπτει στο υποκείμενο ως το ασυνείδητό του. (Γ 269)

Αυτό το απόσπασμα είναι αριστοτεχνικό, εξάλλου δεν α- 
γνοήθηκε από τους ψυχαναλυτές που ασχολήθηκαν με το πρό
βλημα των ψυχοσωματικών ασθενειών.

Αν η λέξη ((στυλό» αναπαριστά το αντικείμενο που μας χρη
σιμεύει για να υπογράφουμε επιταγές, τώρα γνωρίζουμε ότι μπο
ρεί να έχει επίσης ένα εντελώς προσωπικό νόημα -  για παρά
δειγμα, να είναι το σύμβολο της αρσενικής ικανότητας. Οι α
ριθμοί δε διαφεύγουν από αυτό τον κανόνα που καθορίστηκε α
πό τον Ι,&οζη. Αλλά οι αξίες που θα τοποθετηθούν στα νούμερα 
θα έχουν μια ιδιαιτερότητα: θα στρέφονται γύρω από το μυστή
ριο, το άπειρο, το θεϊκό, το παράδοξο. Οι θρησκευτικές συνή
θειες δεν ξεφεύγουν από αυτό το φαινόμενο, και ακόμα περισ
σότερο ορισμένα εσωτερικά κείμενα όπως η ((Αποκάλυψη)) ή η 
((Καββάλα)). Η ημερομηνία γέννησης μπορεί να αντιπροσω
πεύει όλο το μυστήριο της ζωής, η ημερομηνία θανάτου μιας α
γαπημένης ύπαρξης, το μυστήριο του θανάτου. Μια ορισμένη η
μερομηνία, που καταγράφει έναν επώδυνο χωρισμό, μπορεί να 
σημαδεύει το χρόνο επικίνδυνων σημείων αναφοράς, ενώ μια 
άλλη σειρά αριθμών μπορεί να σηματοδοτεί μια στιγμή νοση
ρών επαναλήψεων.

Ορισμένοι αναλυτές μπόρεσαν να παρατηρήσουν, παραδόξως, 
ότι σοβαρά ψυχοσωματικά προβλήματα εμφανίζονταν και εξα
φανίζονταν υπό τη μαγική επιρροή μιας ημερομηνίας γενεθλίων.

Γνώρισα μια αναλυόμενη που σε ηλικία πέντε ετών χωρί
στηκε από την οικογένειά της. Όταν ο γιος της έφτασε στην ί-
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δια ηλικία, εκείνη, με σκοπό αναμφίβολα εξιλεωτικό, παρου
σίασε καρκίνο του μαστού (πέντε).* Δεν πρόκειται για εύρημα 
του διαστρεβλωμένου μυαλού μου από την επαναληπτική ανά
γνωση του Ι̂ αοαπ, αλλά για μια ανακάλυψη της ίδιας της ανα
λυόμενης.

Η γλώσσα, οι αριθμοί και τα σύμβολά τους βρίσκονται στο 
επίκεντρο των αναλυτικών ερευνών. Αλλά η γλώσσα βρίσκεται 
επίσης σε στενή σχέση με το νόμο, προσθέτει ο ίαοαη, στο κεί
μενο ((Λειτουργία και πεδίο του λόγου και της γλώσσας», το ο
ποίο, σημειώνουμε, αποτελεί μια θαυμάσια επιτομή της σύγ
χρονης ψυχαναλυτικής σκέψης.

Ουδείς δικαιούται να αγνοεί το νόμο: αυτό το αξίωμα που απο- 
τυπώνει τη διάθεση ενός κώδικα δικαιοσύνης εκφράζει, ωστόσο, 
την αλήθεια στην οποία στηρίζεται και την οποία επικυρώνει η ε
μπειρία μας. Πράγματι κανένας άνθρωπος δεν τον αγνοεί, εφόσον 
ο νόμος του ανθρώπου είναι ο νόμος της γλώσσας... (Γ 272)

Ήδη το ζώο χρησιμοποιεί, στις ερωτικές επιδείξεις, συμβο
λικά τεχνάσματα μέσω των οποίων επιδιώκει το αρσενικό να 
κάνει γνωστό ότι είναι διαθέσιμο και το θηλυκό ότι είναι γόνι
μο. Δηλαδή το ζώο ανταποκρίνεται διά της ενστικτώδους οδού 
σε ερεθισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των φυ
σικών νόμων -  στην προκειμένη περίπτωση, των νόμων αναπα
ραγωγής του είδους. Ο άνθρωπος, προικισμένος με ευφυΐα και 
φαντασία, ανέκαθεν αισθανόταν τη σχεδόν βιολογική, ή φυσική 
αν προτιμάτε, ανάγκη να οργανώνει τη σκέψη του με νομοθετι

* Στα γαλλικά είναι παρόμοια η προφορά των λέξεων: δ€ΐη (στήθος, 
μαστός) και αης (πέντε). (Σ.τ.Μ.)
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κές μορφές. Αυτή η πραγματικότητα γίνεται αισθητή όταν χρη
σιμοποιούμε τη γλώσσα που εκφράζει τη σκέψη. Πράγματι, η 
γλώσσα είναι δομημένη (με τους νόμους της γραμματικής, για 
παράδειγμα).

Η φαντασία μας, όσο γόνιμη κι αν είναι, αποτελείται από 
διάφορα πράγματα που γνωρίζουμε ή έχουμε μάθει. Ο πλούτος 
της φαντασίας μας ανάγεται στην παρατήρηση του βιώματος 
μας. Αν μια μέρα συναντήσετε έναν εξωγήινο με χαρακτηρι
στικές ιδιότητες άγνωστες στη γη, για να τον περιγράψετε, θα 
προσφύγετε στη μεταφορά. Η φαντασία είναι δομημένη όπως η 
γλώσσα, το φαντασιακό ξεδιπλώνεται μόνο εντός των ορίων των 
νόμων της.

Τα συναισθήματα, για να μπορέσουν να ξεδιπλωθούν χωρίς 
άγχος, μετατρέπονται σε σύμβολο. Αυτό το σύμβολο, μας εξη
γεί ο Ι^οαη, είναι μια συνθηκολόγηση.

Ο έρωτας, αχανής χώρος ηδονών και πόνων, θα ήταν ένα χά
ος, ένα αβάσταχτο χάσμα, αν ο καθένας μας δεν τον μορφοποι- 
ούσε. Αυτή η μορφοποίηση προσλαμβάνει πολύ γρήγορα νευρω- 
σικά χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορεί να περάσει στη γλώσσα 
παρά με αυτή τη μορφή.

Η ψυχανάλυση βοηθά στη δημιουργία λέξεων για να μπορέ
σουμε επιτέλους να πούμε τα πράγματα, δηλαδή να μπορέσου
με να τα ζήσουμε. Η συμβολοποίηση μπορεί να φαίνεται περιο
ριστική, αλλά αποτελεί το νόμο που επιτρέπει την πρόσβαση στη 
γλώσσα και εξουσιοδοτεί τη μονιμότητα της έννοιας.

Η λέξη, σύμβολο της ιδέας, είναι μια αφαιρετική μετάφρα
ση της αρχικής σκέψης. Είναι εξαιρετικά ματαιωτικό και μας 
προκαλεί αγανάκτηση να μην μπορούμε ποτέ να πούμε ακριβώς 
το βάθος της σκέψης μας. Πόσες φορές δεν ακούμε αυτή την α
πελπισμένη έκφραση: ((δεν μπορώ να εκφραστώ σωστά» ή α-
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κόμα «οι λέξεις προδίδουν τις σκέψεις μου». Στο πεδίο της συμ
βολοποίησης, δηλαδή του περάσματος της σκέψης στη γλώσσα, 
οι νόμοι της γλωσσολογίας έχουν κάτι το ευνουχιστικό.

Αυτό τον ευνουχισμό που προέρχεται από τους νόμους της 
γλώσσας τον χωρίζει ένα βήμα, που ο Ι.αοαη δρασκελίζει γοργά, 
από το οιδιπόδειο σύμπλεγμα.

Ο πρωταρχικός Νόμος είναι αυτός ο οποίος, ρυθμίζοντας τη συ
νένωση, θέτει τη βασιλεία του πολιτισμού υπεράνω της βασιλεί
ας της φύσης που είναι παραδομένη στο νόμο του ζευγαρώματος. 
Η απαγόρευση της αιμομειξίας δεν είναι παρά ο υποκειμενικός ά
ξονας του Νόμου, απογυμνωμένος από τη σύγχρονη τάση αναγω
γής στη μητέρα και την αδελφή των απαγορευμένων στις επιλο
γές του υποκειμένου αντικειμένων, ενώ κατά τα άλλα κάθε πε
ραιτέρω ελευθερία δεν είναι ακόμα επιτρεπτή. Αυτός ο νόμος κα
θίσταται λοιπόν επαρκώς γνωστός ως ταυτόσημος με μια διάτα
ξη της γλώσσας. (Γ 277)

Αυτή η παράγραφος περιέχει ποικίλα διδάγματα. Καταρχάς 
αποφεύγει την πολεμική που ξεπήδησε μετά την έκδοση του 
Τοτέμ και ταμπού, ξεφεύγοντας από την άκαμπτη θέση περί της 
οικουμενικής ισχύος της απαγόρευσης της αιμομειξίας. Για τον 
Ι.αοαη είναι ένας πολιτισμικός και όχι ένας φυσικός νόμος. Είναι 
πριν από όλα μια απαραίτητη συμμαχία, μια συνθηκολόγηση με 
τη συμβολική διάταξη, που δεν είναι άλλη από τη διάταξη της 
οικογένειας. Έχουμε ένα καταγωγικό παρελθόν κι ένα μέλλον 
και, απλουστεύοντας υπερβολικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι απευκταίο να αναμειγνύουμε το παρελθόν με το μέλλον, τα 
υποκείμενα με τα ρήματα, παράγοντας έτσι μια ασυνάρτητη 
γλώσσα. Ο πατέρας που ξαπλώνει στο ίδιο κρεβάτι με την κό
ρη του τη θέτει σε θέση μητέρας, πράγμα που δημιουργεί ένα
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βαθύ τραύμα στο παιδί, το οποίο έτσι καθίσταται, συμβολικά, 
γεννήτορας του εαυτού του, εγκλωβίζομενο σε ένα φαύλο κύκλο. 
Ο Εβοηπ μάς δίνει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Γνωρίζουμε πράγματι πόσο καταστροφικά, που φτάνει μέχρι τη 
διάσπαση της προσωπικότητας του υποκειμένου, μπορεί να λει
τουργήσει μια ψευδής γενεαλογική σειρά (...) όταν ένας άνδρας 
παντρεύεται τη μητέρα της γυναίκας με την οποία είχε ένα παι
δί, το οποίο θα έχει σαν αδελφό ένα παιδί που είναι αδελφός της 
μητέρας του. Αλλά αν στη συνέχεια, και δεν πρόκειται για φα
νταστική περίπτωση, υιοθετηθεί από το ευσπλαχνικό ανδρόγυνο 
μιας κόρης από προηγούμενο γάμο του πατέρα, θα καταστεί ακό
μα μια φορά ετεροθαλής αδελφός της νέας του μητέρας, και μπο
ρούμε να φανταστούμε τα ανάμεικτα συναισθήματα με τα οποία 
θα περιμένει τη γέννηση ενός παιδιού που θα είναι ταυτόχρονα α
δελφός και ανιψιός του... (Γ 278)

Η αιμομειξία, όπως και οι σχέσεις που περιστρέφονται γύ
ρω από αυτό το θέμα, είναι ένα είδος μετενσάρκωσης του υπο
κειμένου που το κάνει ισάξιο με τους γεννήτορές του. Σε αυτή 
την ατμόσφαιρα, το υποκείμενο δεν έχει πια τη δυνατότητα να 
υπάρξει.

Για να κατανοήσουμε τον πλούτο της λακανικής ψυχανάλυ
σης, πρέπει να είμαστε πεπεισμένοι για τη συμβολική σημασία 
του λόγου.

Η ιστορία μιας αναλυόμενης που θα την ονομάσουμε Άννα 
μπορεί να μας διαφωτίσει. Παιδί ακόμα, η Άννα συλλαμβάνει τον 
πατέρα της με την ερωμένη του στο σπίτι της οικογένειας. Α
πό κείνη τη στιγμή θα αναπτύξει ένα βαθύ μίσος για τους άν- 
δρες. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα έλασσον ίσως γε
γονός, παρότι σημαντικό για την κατανόησή μας. Ο τρόμος και
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το άγχος της Άννας φαίνεται ότι εστιάζονται σε μια αρχικά α
κατανόητη σκηνή. Πάντα στη διάρκεια της παιδικής της ηλι
κίας, ο πατέρας της την υποχρεώνει να ποζάρει γυμνή για να τη 
φωτογραφήσει. Είναι μια απεχθής ανάμνηση. Στη διάρκεια μιας 
συνεδρίας ανάλυσης θα ανακαλύψει ότι το πιο αποκρουστικό γ ι’ 
αυτήν είναι η φωτογραφική μηχανή, θυμάται τι έλεγε ο πατέ
ρας της πριν την απαθανατίσει: ((Προσοχή, θα βγει το πουλά
κι!» Αυτή η ανώδυνη φράση σήμαινε γ ι’ αυτή, παραπέμποντας 
στο ((πουλάκι» του αδελφού της, ότι ο πατέρας της δε θα δί
σταζε να τη βιάσει. Για την Άννα η φωτογραφική μηχανή είναι 
σύμβολο της επιθετικότητας του άνδρα. Πρέπει να πιστέψουμε 
στη δύναμη των σημαίνοντος για να ασκούμε καλά την ψυχα
νάλυση και, προφανώς, για να γίνουμε ικανοί αναλυτές.

Τα διαστροφικά αποτελέσματα τέτοιων καταστάσεων είναι 
ακόμα πιο σοβαρά εφόσον η αιμομειξία (ακόμα κι όταν είναι φα
νταστική) θέτει επίσης σε κίνδυνο την πατρική λειτουργία.

Σε αυτό το σημείο της ((Διάλεξης της Ρώμης», ο Ι^οαη ει
σάγει μια νέα πολύ σημαντική έννοια: ((Το όνομα του πατρός».

Ο πατέρας ταυτίζεται, μέσω των νόμων της συμβολικής ορ
γάνωσης και της γλώσσας που είδαμε προηγουμένως, με το 
Νόμο. ((Στο όνομα του πατρός πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμ
βολική λειτουργία η οποία, από την αυγή των ιστορικών χρόνων, 
ταυτίζει το πρόσωπό του με τη μορφή του νόμου». (Γ 278)

Αν ο ίαοαη μιλάει για το όνομα του πατρός μάλλον παρά για 
το νόμο του πατρός, είναι γιατί θέλει να εισαγάγει μια διάκριση 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο έννοιες. Ο αστυνομικός είναι ο εκ
πρόσωπος του νόμου, ο πατέρας είναι ο ίδιος ο νόμος, ή τουλά
χιστον θα έπρεπε να είναι. Αν και η έννοια του ((ονόματος του 
πατρός» είναι κύρια στο έργο του Εαοαη, είναι δύσκολο να εξη
γηθεί απλά. Ο πατέρας είναι ένα πραγματικό ον και σαν τέτοιο
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κατέχει όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι αδύ
ναμος, κάνει λάθη, σοβαρά μάλιστα, και σπάνια αποτελεί πα
ράδειγμα τελειότητας. Όμως το παιδί βλέπει ((πίσω» από τον 
πατέρα του το Νόμο, ο πατέρας είναι ο απευθείας απόγονος, διά 
του ((ονόματος» του, του Νόμου. Περί ποιου Νόμου πρόκειται;

Από τις πρώτες στιγμές της ζωής μας, συμμορφωνόμαστε 
με ένα σύνολο αρχών που μας φαίνεται ότι κυβερνούν τη ζωή 
στην οικογένεια και πάνω στη γη. Μία από αυτές τις αρχές εί
ναι ότι δε μας επιτρέπεται να έχουμε τόσο στενές σχέσεις με τη 
μητέρα όσο αυτές που έχει μαζί της ο πατέρας. Όμως οι συμ
βουλές, οι θεσμοθετημένοι από τον αρχηγό της οικογένειας κα
νόνες δεν εφαρμόζονται από την πλευρά των ενηλίκων. ((Δε μι
λάμε όταν τρώμε», λέει ο μπαμπάς, με γεμάτο το στόμα! Οι θε
σμοθετημένοι από τον πατέρα νόμοι, μέσω της γλώσσας, δεν εί
ναι μόνο επιτεύγματα του πραγματικού πατέρα, είναι συμβολι
κοί. Αυτοί οι συμβολικοί Νόμοι, που μαντεύουμε επίσης πίσω 
από την πατρική εξουσία, είναι η θέληση ενός πατέρα υποκει
μενικού, απατηλού, του ((ονόματος του πατρός».

Πίσω από τον πραγματικό πατέρα κρύβεται ένας φανταστι
κός πατέρας, που είναι φύλακας των Νόμων τους οποίους υπο
θέτουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε* αυτοί οι Νόμοι ανταποκρίνο- 
νται στην εντελώς υποκειμενική συμβολική οργάνωσή μας. Εί
ναι αυτονόητο ότι αυτή η συμβολοποίηση που εμπεριέχεται 
στην έννοια του ((ονόματος του πατρός» είναι κεφαλαιώδους ση
μασίας για την ψυχανάλυση.

Για περισσότερη σαφήνεια, θα μπορούσα ακόμα να διευκρινί
σω ότι οι νόμοι του πραγματικού πατέρα είναι συνηθισμένοι και 
περιορισμένοι σε συγκεκριμένους τομείς, ενώ οι Νόμοι του συμ
βολικού πατέρα, του ((ονόματος του πατρός», είναι ο τομέας του 
Θεού και του ναρκισσισμού. Ως εκλεκτός του Θεού, πρέπει κανείς
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να σέβεται τους Νόμους του που αντιστοιχούν στις ναρκισσιστι
κές απαιτήσεις του Εγώ. Δεν πρέπει να κατανοούμε τους συμβο
λικούς Νόμους ως ολοκληρωτικά νευρωσικούς, είναι μια φαντα
στική οργάνωση απαραίτητη για την ανθρώπινη ισορροπία.

Αυτό που καθορίζει τη διαφορά και την ποιότητα του να εί
μαστε άνθρωποι είναι η ψυχική μας οργάνωση και, στο εσωτε
ρικό της, η φαντασία μας, που μας επιτρέπει να συλλαμβάνου
με τις επιθυμίες μας και απαιτεί να συμμορφωνόμαστε σε αυ
τές. Η ευτυχία περνά μέσα από έναν ορισμένο ναρκισσισμό (ό
πως καθετί στην ψυχανάλυση είναι ζήτημα μέτρου). Δεν μπο
ρώ να είμαι ευτυχισμένος παρά μόνο όταν έχω πραγματοποιή
σει το στόχο μου με μέσα που συμφωνούν με τον ηθικό μου κώ
δικα. Αυτό είναι εύκολο να ειπωθεί, αλλά προβληματικό στην 
πραγμάτωσή του. Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να 
μην είναι νευρωσική η επιθυμία μου, δηλαδή υπερβολική, απραγ
ματοποίητη, ασύμβατη με την αρχή της πραγματικότητας. 
Πρέπει επίσης να αποδεχτώ την υποταγή στους νόμους, είτε εί
ναι κοινωνικοί, οικογενειακοί, θρησκευτικοί, είτε, ακόμα πιο ση
μαντικό, προσωπικοί. Η επιθυμία είναι στενά συνδεδεμένη με 
την ηθική.

Αλλά αυτή η ίδια η επιθυμία, για να ικανοποιηθεί στον άνθρωπο, 
απαιτεί να αναγνωριστεί, μέσω της συμφωνίας του λόγου ή μέσω 
του αγώνα για κύρος, μέσα στο σύμβολο ή μέσα στο φαντασιακό. 
(...) Βάσει αυτού βλέπουμε ότι το πρόβλημα είναι το πρόβλημα 
των σχέσεων εντός του υποκειμένου του λόγου και της γλώσσας. 
(Γ 279)

Ο άνθρωπος ζει μέσα στην κοινωνία, πρέπει μέσω της γλώσ
σας να αναγνωριστεί, να μιλήσει για τη φαντασία του, να μοι
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ραστεί τα συναισθήματα του. Αυτή η απαίτηση δεν είναι μόνο 
ηθική, είναι αδιαχώριστη από την ψυχική του ισορροπία. Ο λό
γος του τρελού, μας λέει ο Ι^οαη, είναι εκτός νόμων, εκτός κα
νόνων, έχει παραιτηθεί από την αναγνώριση. Η τρέλα θα εννοι- 
οποιηθεί αργότερα από τον με τη λέξη ((αποκλεισμός του
ονόματος του πατρός». Το ασυνείδητο του ψυχωσικού είναι α- 
πολιθωμένο, αποκλεισμένο.

Στη νευρωσική οργάνωση οι αναστολές, τα συμπτώμα
τα και το άγχος είναι μια άλλη γλώσσα που μπαίνει στη θέση 
μιας ομιλίας που δε λέγεται και την αντικαθιστά. ((Δε λέμε τέ
τοια πράγματα», ήταν η προειδοποίηση της γιαγιάς μας, που 
θα έπρεπε να συμπληρώνεται: «δε λέμε τέτοια πράγματα, τα υ
πομένουμε».

Το σύμπτωμα είναι εδώ το σημαίνον ενός σημαινομένου απωθη- 
μένου από τη συνείδηση του υποκειμένου. Σύμβολο γραμμένο 
στην άμμο της σάρκας. (...) Αποκωδικοποιώντας αυτόν το λόγο, 
ο ΡΐΌΐιά ξαναβρήκε την πρωταρχική γλώσσα των συμβόλων, ζωντα
νή ακόμα στη δυστυχία του πολιτισμένου ανθρώπου. Ιερογλυφικά 
της υστερίας, οικόσημα της φοβίας, λαβύρινθοι της αγχώδους 
νεύρωσης, μάγια της ανικανότητας, αινίγματα της αναστολής, 
χρησμοί της αγωνίας, ομιλούντα όπλα του χαρακτήρα, σφραγίδες 
της αυτοτιμωρίας, μεταμφιέσεις της διαστροφής, αυτοί είναι οι 
ερμητικοί κώδικες που επιλύει η εξηγητική μας, οι αμφιβολίες 
που καταλύει η επίκλησή μας, τα τεχνάσματα που συγχωρεί η 
διαλεκτική μας, σε μια απελευθέρωση του φυλακισμένου νοήμα
τος, που πάει από την αποκάλυψη του παλίμψηστου (της περγα
μηνής που σβήστηκε για να γραφτεί πάνω της ένα άλλο κείμενο) 
στη λέξη που αρθρώνεται από το μυστήριο και την άφεση του λό
γου. (Γ 281)
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Τι θαυμάσιος τρόπος για να πούμε ότι η ψυχανάλυση αντι
καθιστά τη γλώσσα των συμπτωμάτων με τη γλώσσα των λέ
ξεων.

ΣΥΝΟΨΗ

• Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στις συναλλα
γές μας έχουν αφενός μια κοινή σημασία (ο ορισμός του λε
ξικού) και αφετέρου ένα συμβολικό νόημα, είναι φορτισμέ
νες με το ιδιαίτερο σε κάθε άτομο φαντασιακό.

• Για τον Ι^οαη η γλώσσα περιέχει τη συμβολική ομιλία, ε
νώ ο λόγος περιορίζεται στις κοινωνικές σχέσεις.

• Οι συμβολικές αξίες που δίνονται στους αριθμούς είναι μυ
στηριώδεις, άπειρες, μαντικές.

• Το φαντασιακό μας αποτελείται όντως από πράγματα α
φομοιωμένα, είναι ανίκανο για καθαρή δημιουργία.

• Η ψυχανάλυση βοηθάει τη δημιουργία μιας γλώσσας για να 
μπορέσουμε επιτέλους να πούμε τα συναισθήματα.

• Πίσω από τον πραγματικό πατέρα κρύβεται ένας φαντα- 
σιακός πατέρας, κάτοχος των υπέρτατων Νόμων. Είναι το 
((όνομα του πατρός».

• Η ψυχανάλυση αντικαθιστά τη γλώσσα των συμπτωμάτων, 
των αναστολών, των αγχών με τη γλώσσα των λέξεων. Η 
γλώσσα των λέξεων αντικαθιστά τη γλώσσα της αρρώ
στιας.

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Στο τελευταίο μέρος αυτού που ονομάζουμε συνήθως ((Διάλεξη
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της Ρώμης)) ή ακόμη ((Αναφορά της Ρώμης)), ο μιλάει για 
τη μεγαλύτερη ανησυχία του: την εκπαίδευση του ψυχαναλυτή. 
Ακριβώς αυτές οι διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της εκπαίδευ
σης του μελλοντικού ψυχαναλυτή κόστισαν στον .Γ&οψαεδ Ραε&η 
τη στέρηση του λόγου στο Συνέδριο της Ρώμης.

Στο ((Οι αντίλαλοι της ερμηνείας και ο χρόνος του υποκει
μένου στην τεχνική της ψυχανάλυσης» προκαθορίζει εξαρχής ό
τι το σημαντικό στην αναλυτική θεωρία είναι η γλώσσα. ((Το να 
επαναφέρουμε την ψυχαναλυτική εμπειρία στο λόγο και στη 
γλώσσα ως θεμέλιά της ενδιαφέρει την τεχνική της)). (Γ 289) 

Αν δε λαμβάνουμε υπόψη τους νόμους της γλώσσας που δο
μούν το ασυνείδητο, υπάρχει εκτροπή. Δεν πρέπει να βλέπουμε, 
συνεχίζει, στις αντιστάσεις του υποκειμένου μια οποιαδήποτε κα
κή θέληση εκ μέρους του, πρέπει μάλλον να κατανοούμε τις α
ντιστάσεις του ως αδυναμία τοποθέτησης της υποκειμενικότη
τας στην ομιλία. Αυτός ο τρόπος να βλέπουμε είναι η επιστρο
φή στον ΡγοικΙ, ο οποίος: «... εκτός του ότι παραγνωρίζει την α
ντίσταση, τη χρησιμοποιεί ως μια διάταξη ευνοϊκή στην ενερ
γοποίηση των αντηχήσεων του λόγου...» (Γ 291)

Αυτό που μας υποδεικνύει ο Ι^οαη είναι ότι δεν πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη μας την αντικειμενική ομιλία του υποκειμέ
νου, ότι δεν πρέπει να την προσέχουμε, αλλά μάλλον να ακού- 
με, να λαμβάνουμε υπόψη και να απαντάμε στις βαθιές του διε- 
ρωτήσεις... Προφανώς, πρόκειται για το αν μπορούμε να εννο
ούμε την ιδιαιτερότητα αυτού του είδους ομιλίας.

Να που είναι και πάλι αναγκαίο το άνοιγμα μιας μεγάλης 
παρένθεσης.

Το πρόσωπο που επιχειρεί να κάνει ανάλυση κάνει αυτό το 
διάβημα με μια κρυφή ελπίδα στο βάθος: να ((γνωρίσει καλύτε
ρα τον εαυτό του)) ή να (( αποκτήσει αυτοσυνείδηση». Παρά την
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καλοπιστία και τη λογική μιας παρόμοιας ελπίδας, μια διεστραμ
μένη όψη κρύβεται κάτω από αυτό. Αυτή η ψευδής αιτία που ε
πικαλείται είναι μια αντίσταση.

Θέτοντας την ερώτηση: ((έρχεστε για ψυχανάλυση για να 
γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας ή για να επιλύσετε τα προ- 
βλήματά σας και να απαντήσετε στα ερωτήματά σας;» χρησι
μοποιούμε, όπως το συστήνει ο Ρϊβικί, την αντίσταση για να ε
πιτρέψουμε μια άλλη, λιγότερο επιφανειακή ομιλία.

Ξέρουμε ότι ο Ι^οηπ υπήρξε πιστός ακροατής του Κοίένε, 
που ήταν βαθύς αναγνώστης του Ηε^οΐ... Είναι προφανές ότι η 
εγελιανή σκέψη δεν απουσιάζει από το λακανικό διάβημα. Το 
μήνυμα που θέλει να περάσει ο είναι περίπου το εξής: η
σοφία είναι πλατωνική, δηλαδή ο σοφός είναι αυτός που ξέρει ό
τι δεν είναι σοφός. Με άλλα λόγια, είναι αδύνατον να δηλώσεις 
((σοφός», εφόσον, δηλώνοντάς το, αποδεικνύεις ότι βρίσκεσαι 
μακριά από τη σοφία. Τπό αυτή την έννοια, το διάβημα του α
ναλυόμενου που έρχεται στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι με την ελπί
δα να κατακτήσει τον πλήρη αυτοέλεγχο είναι μάταιο και θλι
βερό, το ντιβάνι μπορεί μόνο να τον ευνουχίσει. Υπενθυμίζω ό
τι αυτή η τρελή ελπίδα πλήρους αυτοελέγχου είναι το πιο σοβα
ρό εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο αναλυόμενος. Η δοκι
μασία αυτού του εμποδίου αποδεικνύεται, πάντως, απαραίτητη 
στην αναζήτηση ενός καλύτερου έχειν.

Αυτή η διαρκής τάση του ανθρώπου προς τον τέλειο έλεγχο 
των χασμάτων του ασυνειδήτου του, προς μια οριστική δόμηση 
της σκέψης του, μπορεί να ακουστεί από αυτόν που ξέρει να εν
νοεί τον πλήρη λόγο.

((... Ο λόγος περικλείει πάντα υποκειμενικά την απάντησή 
του...» (Γ 298) Να μια μικρή ουσιαστική φράση που υπογραμμί
ζει τη σημασία της σιωπής του αναλυτή. Ας πάρουμε ένα πα-
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ράδειγμα: Ο αναλυόμενος εξηγεί ότι βαρέθηκε να ζει, γιατί ο κό
σμος είναι άδικος και σκληρός, ειδικά μαζί του, και ότι δε βρί
σκει τη δύναμη να ψάξει μια άλλη εργασία όπου θα κέρδιζε κα
λύτερα τη ζωή του και όπου θα τον εκτιμούσαν περισσότερο. Η 
ανοησία θα ήταν να ((πιστέψουμε» σε αυτή την ομιλία που υπο
κρύπτει μια άλλη, θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτό το 
πρόσωπο εκφράζει εδώ την αδυναμία του' στην πραγματικότη
τα, η ομιλία του είναι διεκδικητική και ναρκισσιστική. Η κρυφή 
και ασυνείδητη ελπίδα του αναλυόμενου είναι ότι διά της ανάλυ
σής του και διά της μυστηριώδους εξουσίας που παραχωρεί στον 
αναλυτή του θα αποκτήσει πρόσβαση στην υπερφυσική δύναμη 
που ανέκαθεν κατείχε, η οποία όμως φαίνεται να είναι μπλοκα- 
ρισμένη, άχρηστη. Ο αναλυόμενος, συνεπώς, έρχεται στον ανα
λυτή για να αναζητήσει το σωστό κλειδί. Σύμφωνα με ορισμέ
νες αγοραίες ((ψυχοθεραπείες», που τυγχάνουν αποδοχής από ια
τρικούς κύκλους επίσης, πρέπει να υποστηριχθεί ο ασθενής όταν 
περνάει κρίση κατωτερότητας. Ο προσεκτικός αναγνώστης κα
τανόησε ότι δεν πρόκειται εδώ για μια μειονεκτούσα ταυτότητα 
αλλά μάλλον για έναν άνθρωπο σε κρίση ανωτερότητας. Στηρί- 
ζοντάς τον σε αυτόν το δρόμο, σημαίνει ότι τον οδηγείς μακριά 
από τον ευνουχισμό, δηλαδή μακριά από τη θεραπεία. Θα περι
πλανιέται έτσι, από ψυχιάτρους σε χίμαιρες, κουβαλώντας τη 
χολή του προς αναζήτηση του παραδείσου που λαχταρά.

Ο λόγος είναι η έκφραση του ναρκισσισμού.

Με τον ίδιο τρόπο, όταν χαίρεστε επειδή συναντήσατε κάποιον 
που μιλάει την ίδια γλώσσα μ’ εσάς, δε θέλετε να πείτε ότι συ
ναντιέστε μαζί του μέσω μιας συνηθισμένης ομιλίας, αλλά ότι ε
νώνεστε μέσω ενός ιδιαίτερου λόγου. Βλέπουμε λοιπόν την εγγε
νή αντινομία στις σχέσεις του λόγου και της γλώσσας. Όσο πιο
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λειτουργική γίνεται η γλώσσα, τόσο πιο ακατάλληλη καθίσταται 
για το λόγο, ενώ όσο πιο ιδιαίτερη γίνεται, τόσο χάνει τη λει- 
τουργικότητά της. (Γ 298)

Η γλώσσα δεν είναι δομημένη για να στηρίζει μαθηματικούς 
συλλογισμούς, δεν είναι όργανο επικοινωνίας μιας θέσης με μια 
άλλη, δε χρησιμεύει στην απαρίθμηση μιας απογραφής, η απο
στολή της είναι να ανακαλεί, να μεταφέρει το συναίσθημα.

((Αυτό που ψάχνω στο λόγο είναι η απάντηση του άλλου. Αυ
τό που με καθιστά υποκείμενο είναι η ερώτησή μου». (Γ 299) 

Το ίδιο συμβαίνει με την ιστορία μου, την ιστορία που διη
γούμαι στις συνεδρίες, η οποία είναι ενδιαφέρουσα μόνο από τη 
στιγμή που είναι φορέας των εντυπώσεων, των συναισθημάτων, 
των δοκιμασιών που ένιωσα στη διάρκεια αυτού του παρελθό
ντος το οποίο ανακαλώ. Με αφετηρία αυτή την ενθύμηση, η ερ
μηνεία του αναλυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, αποκαλύπτο
ντας την πλήρη ομιλία, αγνοώντας την ιστορική αναδιοργάνω
ση. Καθώς αναπτύσσεται το κείμενο του Ι^οαη, διαπιστώνου
με πόσο η ψυχανάλυση είναι αδιαχώριστη από τη γλώσσα και 
τις ποικίλες μορφές της.

Η εξέλιξη της ψυχανάλυσης από την εποχή του ΡγοικΙ καθο
ρίζεται εδώ. Δεν είναι τόσο σημαντικό να διηγηθούμε την ιστο
ρία μας, αλλά, όπως υπογραμμίζει ο Ι̂ ο&η, να διηγηθούμε την 
ιστορία μας στη ((γλώσσα» μας μάλλον (στο ιδίωμά μας) παρά 
σε μια ομιλία.

Το υποκείμενο θα έπρεπε να κάνει την ανάλυσή του με έναν 
πρωταρχικό στόχο: να βρει τις λέξεις για να εκφράσει τους φό
βους του και όπως οι φόβοι του έχουν μια φανταστική ή νοητι- 
κή καταγωγή, να μην κατασκευάζει ποτέ μια λογική ομιλία. Αυ
τό το διάβημα συνεπάγεται την ακόλουθη προβληματική:

97



ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

Από δω και πέρα εμφανίζεται η αποφασιστική λειτουργία της δι
κής μας απάντησης και η οποία δεν αφορά μόνο, όπως λέγεται, 
στο αν θα γίνει δεκτή από το υποκείμενο ως έγκριση ή απόρρι
ψη της ομιλίας του, αλλά αν στ’ αλήθεια θα το αναγνωρίσουμε ή 
θα το καταργήσουμε ως υποκείμενο. Τέτοια είναι η υπευθυνότη
τα του αναλυτή κάθε φορά που επεμβαίνει με το λόγο. (Γ 300)

Το υποκείμενο πρέπει να κατανοηθεί εδώ ως κάποιος που 
πρέπει να ακούσουμε. Όχι ο αναλυόμενος που τηρεί μια λογική 
ομιλία, αλλά ο αναλυόμενος που κρύβεται πίσω από αυτή την ο
μιλία, προσπαθώντας να σφυρηλατήσει μια νέα γλώσσα, μια 
νέα επικοινωνία.

Πολλοί οργίζονται με τον ίαοαη επειδή συχνά χρησιμοποιού
σε μια επιθετική ομιλία, κακόβουλη και καταστροφική, άλλοι ι
σχυρίζονται ότι μπορούσε επίσης να είναι ο καλύτερος ακροα
τής, μη διστάζοντας να αφιερώσει πολλή ώρα σε πρόσωπα με 
δυσκολίες. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσου
με ότι δεν ήθελε ποτέ να υποστηρίζει μια προσποιητή ομιλία, 
τεχνητή, κατασκευασμένη και λογική. Υποστήριζε μόνο τη 
γλώσσα της ανάλυσης που ήταν αρθρωμένη από συναισθήμα
τα, όνειρα, εφιάλτες, παραλήρημα ή από ποίηση. Είναι χρήσιμο 
άραγε να οδηγήσουμε ένα άτομο λογικό και κλειστό προς την α
ναλυτική διαδικασία; Δεν το πιστεύω.

Αλλά τι είδους απαντήσεις μπορεί να δίνει ο αναλυτής;

Για να ξέρουμε πώς να απαντήσουμε στο υποκείμενο που βρί
σκεται σε ανάλυση, η μέθοδος είναι (...) να ξέρουμε από ποιον και 
για ποιον το υποκείμενο θέτει το ερώτημά του. Όσο δεν το ξέ
ρουμε, διακινδυνεύουμε να παρανοήσουμε την επιθυμία που είναι 
να αναγνωριστεί και το αντικείμενο προς το οποίο απευθύνεται 
αυτή η επιθυμία. Ο υστερικός αιχμαλωτίζει αυτό το αντικείμενο
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με μια επιδέξια μηχανορραφία (...), ο ιδεοληπτικός παρασύρει στο 
κλουβί του ναρκισσισμού του τα αντικείμενα που αντηχούν το ε
ρώτημά του (...), ο μεν ταυτίζεται με το θέαμα, ενώ ο άλλος προ
σχωρεί στο βλέμμα. Το πρώτο υποκείμενο (τον υστερικό) πρέπει 
να το κάνετε να αναγνωρίσει πού τοποθετείται η πράξη του. (...) 
Το άλλο (τον ιδεοληπτικό) πρέπει να το κάνετε να σας αναγνω
ρίσει ως θεατή που είναι αόρατος από τη σκηνή... (Γ 304)

Με άλλα λόγια, ο αναλυόμενος είναι ένα ον του οποίου η γλώσ
σα είναι μεταμφιεσμένη με τη μάσκα της ομιλίας του. Λέει αυ
τό που υποθέτει ότι πρέπει να πει για να ((φανεί καλός», οι βα
θιές σκέψεις του παραμένουν μυστικές, άχρτστες.

Για να το αποσαφηνίσω, θα σας παραθέσω μια παράδοξη συ
νεδρία.

Μια γυναίκα μού τηλεφωνεί για να κλείσει ραντεβού, για να 
πληροφορηθεί, όπως λέει, τους όρους μιας ψυχανάλυσης. Τη μέ
ρα και την ώρα του ραντεβού της παρουσιάζεται συνοδευόμενη 
από το σύζυγό της. Εντούτοις δέχομαι σε αυτή την πρώτη συ
νεδρία να τους ακούσω μαζί. Έμελλε να ακούσω δυο τυπικές ο
μιλίες, μια μεγάλη στιγμή ψυχαναλυτικής ανθολογίας. Από τη 
μια πλευρά ο υστερικός λόγος, από την άλλη ο λόγος του ιδεο- 
ληπτικού.

Το ζευγάρι μού μίλησε για περισσότερο από μία ώρα κατα- 
φέρνοντας το ακατόρθωτο: να μην πετάξει ούτε για μια στιγμή τη 
μάσκα. Η γυναίκα μόλις είχε μάθει ότι ο σύζυγός της, πλούσιος 
επιχειρηματίας, είχε αποφασίσει να την εγκαταλείψει και περί- 
μενε από τον αναλυτή και από την αναλυτική μαγεία να ((λογικέ
ψουν τον μαγεμένο από μια υποθετική ερωμένη». Ποτέ δεν είδα 
να εμφανίζεται το παραμικρό δάκρυ ή η παραμικρή σύγχυση στο 
πρόσωπό της. Το πρόβλημά της εκφράστηκε ως εξής: ((Τι θα α-
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πογίνει χωρίς εμένα, ποιος θα ασχοληθεί μαζί του!» Ο σύζυγος, 
από την πλευρά του, αρκούνταν να εξηγεί ήρεμα, χωρίς την πα
ραμικρή συγκίνηση, ότι ((δεν είχε ποτέ του καταλάβει τις γυναί
κες και ιδιαίτερα τη δική του». Η γυναίκα αυτής της ιστορίας, 
στα όρια της καρικατούρας, ταυτίζεται με το θέαμα και ο άνδρας 
προσχωρεί στο βλέμμα. Αν ακολουθήσουμε τις συμβουλές του 1.3- 
οαη, η ψυχανάλυση θα έπρεπε να οδηγήσει την υστερική γυναίκα 
στη συνειδητοποίηση ότι μπορεί να ζήσει για τον εαυτό της, ότι 
έχει μια προσωπικότητα κάτω από τη μάσκα της και ότι μπορεί 
να εκφραστεί, απελευθερώνοντας έτσι μια αβάσταχτη ένταση. 
Στον ιδεοληπτικό άνδρα πρέπει να μάθουμε ότι θα έπρεπε να εν
σωματωθεί στη σκηνή, ότι ο αναλυτής τον παρατηρεί, δηλαδή ό
τι οφείλει να υστερικοποιηθεί για να ενσωματωθεί σε αυτό τον 
κόσμο στον οποίο πιστεύει πως είναι ο υπέρτατος θεατής.

Πρέπει άραγε να ωθούμε τους ανθρώπους στην ανάλυση; Εί
ναι άχρηστο στις συνθήκες του παραπάνω παραδείγματος, δεν 
υπάρχει γλώσσα και η επέλευσή της είναι επιτακτική για το 
ξεκίνημα μιας ανάλυσης. Πολύ συχνά το αίτημα είναι ανέκφρα
στο μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Αυτό δε σημαίνει ότι κάθε ελ
πίδα είναι χαμένη! Η κατανόηση και η λαχτάρα για έναν άλλο 
τρόπο σκέψης θα προκόψουν ύστερα από κάποιο ((χρόνο κατα
νόησης», δηλαδή ύστερα από την ανάδυση μιας κρίσης ταυτό
τητας. Ένα από τα μαθήματα που θέλησε να μας δώσει ο Ι^οβπ 
είναι ότι ο αναλυτής πρέπει να είναι υπομονετικός, περίεργος, 
και με τις δύο έννοιες, το οποίο υπονοεί ότι ο αναλυτής πρέπει 
να συνειδητοποιεί το σύμφυτο με το ρόλο του ολοκληρωτισμό 
του, ο οποίος τον ωθεί να επισπεύδει την αποδοχή ή, αντίθετα, 
την άρνηση ενός ατόμου για ανάλυση.

Παραδείγματος χάρη, είναι απαράδεκτο να απορρίπτεται μια 
ανάλυση για λόγους ιδεολογικών διαφορών. Αντίθετα, όταν η αί
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τηση δε γίνεται αποδεκτή, ο ψυχαναλυτής οφείλει, όπως το έ
κανε συχνά ο Ι̂ ο&η, να αφήνει τον ασθενή να σκεφτεί την ορ
θότητα του διαβήματος του, για να ξανακούσει αυτό το άτομο 
μόλις περάσει ο «χρόνος κατανόησης».

Οι πρώτες συνεδρίες περιέχουν στοιχεία που θα καθορίσουν 
τη μελλοντική εξέλιξη της θεραπείας.

Έτσι, πρέπει να έχουμε επίσης το κουράγιο να αναγνωρί
ζουμε τα λάθη μας. Μια μέρα δέχτηκα μια νεαρή γυναίκα σε α
νάλυση, ενώ το αίτημά της πρόδιδε ότι δεν κατανοούσε τη συ
μπεριφορά του συζύγου της. Ερχόταν να πάρει συμβουλές «για» 
το σύζυγό της. Η ανάλυσή της, παρότι ενδιαφέρουσα, δεν κα
τέληξε στην εξαφάνιση του συμπτώματος (κρίσεις άγχους), σύ
μπτωμα αναμφίβολα θεωρημένο ως δευτερεύον σε σχέση με το 
αρχικό ερώτημα που είχε θέσει όσον αφορά στο τι είναι ένας άν- 
δρας και ειδικά ο σύζυγός της. Άριστα συμβουλευμένος από τον 
επόπτη αναλυτή μου, αποφάσισα να αναβάλω τη διαδικασία, 
ελπίζοντας πως ένας ((χρόνος κατανόησης» θα της ήταν πιο ω
φέλιμος από μια νέα ((παρτίδα» ανάλυσης. Αυτή η τυπικά λα- 
κανική έννοια του ((χρόνου κατανόησης» δεν πρέπει να αγνοεί
ται από τους ψυχαναλυτές.

... τίθεται το ερώτημα: η ψυχανάλυση παραμένει μια σχέση όπου 
η μη δράση του αναλυτή οδηγεί την ομιλία του υποκειμένου προς 
τη φαντασιακή πραγμάτωση όπου ((δυο άβυσσοι ψηλαφώνται», 
χωρίς να αγγίζονται, μέχρι να εξαντληθεί η γκάμα των φαντα
στικών παλινδρομήσεων;... (Γ 308)

Στην πραγματικότητα, είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ό
τι η ανάλυση μπορεί να είναι χρήσιμη σε όλους. Μπορεί να επι- 
τελέσει το έργο της μόνο με τη θέληση του υποκειμένου. Από
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την άλλη, όταν αναβλύζει ο πλούτος της γλώσσας ως φορέα των 
συναισθημάτων, ο αναλυτής μπορεί να βγει από τη συνετή σιω
πή του και με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσει με τις απαντή
σεις του την προέλαση σε αυτά τα γεμάτα πλούτο νέα εδάφη.

Το ενδιαφέρον της ψυχανάλυσης είναι αναμφισβήτητο γ ι’ αυ
τόν που παλεύει μέσα σε ψυχικά προβλήματα, όποια κι αν είναι 
τα συμπτώματα. Πρέπει επίσης να αντιτασσόμαστε σε μια ο
ρισμένη κατηγορία αναλυτών που φαντάζονται, με το λίγο τους 
μυαλό, ότι η ψυχανάλυση είναι η πανάκεια που ρυθμίζει όλα τα 
προβλήματα του κόσμου και ισχυρίζονται ότι έχουν απαντήσεις 
για όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις.

Μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε ζοφερά υπαρ
ξιακά ερωτήματα, οδηγεί στη θεραπεία, αλλά δε νομίζω ότι εί
ναι ωφέλιμη για το άτομο που εκλαμβάνει αυτό το διάβημα ως 
μια φιλοσοφική μελέτη εγκεφαλικού τύπου. Δεν εισερχόμαστε 
σε ανάλυση όπως θα προσχωρούσαμε σε μια θρησκεία. Τπό αυ
τή την έννοια, είναι πολύ αμφίβολο ότι η ψυχανάλυση, όπως α- 
ναθεωρήθηκε από τον Ρααιη των τελευταίων χρόνων της ζωής 
του, αποφέρει οτιδήποτε χρήσιμο, ενδιαφέρον και ανανεωτικό. 
Στο τέλος της ζωής του, πρόκειται εδώ για μια προσωπική ά
ποψη, η μεγαλοφϋία του Ι ι̂αιη χάθηκε σε φιλοσοφικο-εσωτερι- 
στικά παραληρήματα χωρίς ενδιαφέρον για τη θεραπεία, έτσι ό
πως αυτή καθορίστηκε αρχικά από τον Ρ ιό ικΙ. Αλλά δεν πρέπει 
να πετάμε και το μωρό μαζί με το νερό του μπάνιου του!

Στο σύνολό της η λακανική ψυχανάλυση περιστρέφεται γύ
ρω από την επέλευση τής γλώσσας που αποτελείται από λόγια 
σημαδεμένα από την ψυχική πραγματικότητα του υποκειμένου, 
μακριά από όλα τα τεχνάσματα των λόγων που παράγει η μά
σκα των συμβάσεων. Η ψυχανάλυση, σύμφωνα με τον Ραοαη, έ
χει αυτιά μόνο γ ι’ αυτό που γεννιέται από τις αβεβαιότητες των

ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ
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μύχιων περιοχών της ψυχής. Ο αναλυόμενος που ξάπλωνε στο ντι- 
βάνι του δεν ήταν εκεί για να διηγηθεί την ιστορία του
ομφαλοσκοπικά, ήταν εκεί για να πει την παραλογισμένη αλή
θεια του ασυνείδητου πλούτου του.

Τελικά πόσο χρόνο διαρκεί μια ανάλυση; Όσο χρόνο χρειά
ζεται για να αποκαλυφθεί η γλώσσα, χωρίς ο̂ στόσο να διαιωνί- 
ζεται μια στάσιμη ομιλία.

Το μάθημα αναλυτικής θεωρίας που επιχειρεί ο Ραοαη σε αυ
τό το κείμενο δε σταματά στην πορεία, συνεχίζεται εφιστώντας 
την προσοχή σε ένα άλλο ζήτημα. Η ανάλυση εγκαθιστά, είτε 
το θέλουμε είτε όχι, σχέσεις εξουσίας. Για να τις διαφωτίσει, ο 

θα καταφύγει και πάλι στα φώτα του και ειδικό
τερα στη διαλεκτική του αφέντη και του δούλου.

Η διαλεκτική του Ηο§ο1 επιλύεται όταν το ον δεν αναγνωρί
ζει στον άλλο παρά τον εαυτό του και ο άλλος αναγνωρίζεται 
στον πλησίον του. Τότε πια δεν υπάρχει θέση αφέντη. Ο δούλος 
παύει να είναι δούλος από τη στιγμή που αναγνωρίζει τον εαυ
τό του σ’ εκείνο τον άλλο στον οποίο υποτασσόταν.

Ένας αναλυόμενος μου εξήγησε, με τον τρόπο του, αυτή την 
εγελιανή διαλεκτική. Συχνά βρισκόταν στριμωγμένος στη θέση 
του δούλου. Δεν μπορούσε να αποδεχτεί την αδικία, όμως το πρό
βλημα που τίθεται από την αδικία είναι ότι παράγεται από προ
σωπικότητες δυνατές, ισχυρές, που φέρονται δικτατορικά στους 
αδύναμους. Μια μέρα εναντιώθηκε σε έναν αστυνομικό που ή
ταν έτοιμος να διαπράξει κάτι άδικο. Με κατάπληξη είδε τον α
στυνομικό να αποφεύγει να κάνει κατάχρηση εξουσίας λόγω της 
αποφασιστικότητας του αναλυόμενου. Ο αναλυόμενος μου εξή
γησε πως σε μια στιγμή είχε καταλάβει ότι ο αστυνομικός, πα
ρά το κύρος του, του φανέρωσε τις ίδιες ανθρώπινες αδυναμίες που 
είχε και ο ίδιος. Αυτός ο αναλυόμενος εγκατέλειψε έτσι το φα
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νταστικό ρόλο του δούλου. Από το κοινωνικό περιβάλλον της 
ψυχανάλυσης θα έπρεπε να απουσιάζει ο αφέντης και ο δούλος. 
Εντούτοις ο Ι^οηπ εμφανίζεται σαν αφέντης-διδάσκαλος. Ποιος 
τον διόρισε άραγε, στέφθηκε μόνος του, όπως ο Βοναπάρτης, ή 
τον τοποθετήσαμε εμείς σε αυτή τη φανταστική θέση;

Ο Εαοαη έχει, ωστόσο, έναν Αφέντη, έναν απόλυτο Αφέντη, 
το θάνατο.

Ο δούλος το βάζει στα πόδια μπροστά στον κίνδυνο του θανάτου, 
όπου η ευκαιρία της εξουσίας τού προσφέρεται σε έναν αγώνα κα
θαρού γοήτρου. Αλλά εφόσον ξέρει ότι είναι θνητός, ξέρει επίσης 
ότι ο αφέντης μπορεί να πεθάνει. Έκτοτε μπορεί να δεχτεί να ερ
γαστεί για τον αφέντη και να παραιτηθεί από την απόλαυση στο 
ενδιάμεσο: και μέσα στην αβεβαιότητα της στιγμής του επικεί
μενου θανάτου του αφέντη, περιμένει. (Γ 314)

Η θέση του ιδεοληπτικού είναι μια θέση αναμονής, ένα μεγά
λο κενό όπου δε λαμβάνει χώρα ούτε η ζωή ούτε η απόλαυση, εί
ναι το αδιάκοπο φλερτ του ιδεοληπτικού ανθρώπου με το θάνατο.

Ο αναλυόμενος του ϋιαιη θα έπρεπε να έχει μόνο έναν Αφέ
ντη: το θάνατο. Αυτό είναι μια άποψη. Όσο για μένα, προτιμώ 
να έχω ως «αφέντη» μου τη ζωή που διέπεται από την ηθική. 
Αυτό μας επαναφέρει στον ΡγοικΙ και πιο συγκεκριμένα σε όσα 
μας ανέπτυξε στο Περα από την αρχή της ευχαρίστησης: το έν
στικτο του θανάτου και την επανάληψη.

... ο αυτοματισμός της επανάληψης που παραγνωρίζουμε επίσης, 
θέλοντας να διαιρέσουμε τους όρους της, δε στοχεύει σε τίποτε άλ
λο παρά μόνο στην εξιστορητική παροδικότητα του βιώματος της 
μεταβίβασης, ενώ το ένστικτο του θανάτου εκφράζει ουσιαστικά 
το όριο της ιστορικής λειτουργίας του υποκειμένου. Αυτό το όριο
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είναι ο θάνατος, όχι ως ενδεχόμενη εκπνοή της ζωής του ατόμου, 
ούτε ως εμπειρική βεβαιότητα του υποκειμένου, αλλά, σύμφωνα 
με τη διατύπωση του Ηοΐϋο££ϋΓ, ως «απολύτως καθαρή δυνατό
τητα, άνευ όρων, αξεπέραστη, βέβαιη και, ως τέτοια, απροσδιό
ριστη από το υποκείμενο», εννοώντας το ως το καθορισμένο από 
την ιστορικότητά του υποκείμενο. (Γ 318)

Αξίζει να σταθούμε σε αυτό το απόσπασμα, που δεν είναι 
και τόσο απλό.

Γιατί επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη, γιατί πρέπει η ζωή 
μας να είναι διάσπαρτη από συμβάντα και συμπτώσεις που ε
παναλαμβάνονται σαν μόνιμη μουσική υπόκρουση; Γιατί, παρα
δείγματος χάρη, πρέπει στην τάδε οικογένεια οι γυναίκες να πα
ντρεύονται πάντα βίαιους άνδρες; Γιατί ο τάδε άνθρωπος κάνει 
ό,τι μπορεί σε όλη του τη ζωή, για να οδηγήσει όλες του τις 
σχέσεις στην αποτυχία;

Αυτές οι επαναλήψεις είναι, για τον ί^ιαιη, σημεία αναφο
ράς, συμβολισμοί που έχουν στόχο να συντηρούν μια ορισμένη 
έλλειψη. Αν προσχωρήσουμε στην επιθυμία, δε γνωρίζουμε πια 
την έλλειψη και η έλλειψη είναι απαραίτητη εφόσον μας επι
τρέπει να επιθυμούμε. ((Μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε ότι 
το υποκείμενο δεν ελέγχει μόνο την έλλειψή του αναλαμβάνο
ντας την ευθύνη της, αλλά ότι μεταθέτει την επιθυμία του σε 
μια δεύτερη δύναμη». (Γ 319)

Για παράδειγμα, μέσα στη μοναξιά του το παιδί αρθρώνει 
την επιθυμία του να ξαναδεί τη μαμά του και την καλεί. Πρέ
πει να λυπάται που είναι μόνο του, ώστε να μπορεί να ευχαρι
στηθεί την επιστροφή της μαμάς του. Ο θάνατος, δηλώνει ο ία- 
03Π, είναι το σημείο όπου η επιθυμία καθίσταται αιωνίως αδύ
νατη, ο θάνατος είναι η αιωνιότητα όπου βασιλεύει η έλλειψη.
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((... Και ο θάνατος συνθέτει μέσα στο υποκείμενο τη διαιώ
νιση της επιθυμίας αυτού του θανάτου)). (Γ 319)

Επιθυμία του θανάτου για να επιζήσει η επιθυμία, ένστικτο 
του θανάτου, όπως το ονόμαζε ο Ργ6ικ1, που μου γεννά ορισμέ
νες σκέψεις.

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι περισσότερες θρησκεί
ες τοποθετούν την υπέρτατη ευτυχία σε ένα Επέκεινα που υ
πονοεί το επέκεινα του θανάτου. Δηλαδή η θρησκεία επιτρέπει 
στην επιθυμία να υφίσταται στο άπειρο. Στο Μέλλον μιας ψευ
δαίσθησης ο ΡΓ£ΐιά συγκρίνει το θρησκευτικό συναίσθημα με τη 
νεύρωση εμμονής, εξηγώντας ότι η θρησκεία αναμφίβολα θα ε
ξαφανιστεί από τη στιγμή που η ανθρωπότητα θα έχει απο
κτήσει μια ορισμένη ωριμότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει λόγους να 
σέβεται τον πλησίον του, αν δε βρίσκεται κάτω από τον κατα
ναγκασμό ενός Θεού. Με τον καιρό, τονίζει, αυτή η αναγκαστι
κή υποταγή θα μπορέσει να αντικατασταθεί δημιουργικά από 
τον εθελούσιο σεβασμό μιας κοινωνικής ηθικής. Πρόκειται για 
μια εντελώς βάσιμη αντίληψη, καθόσον ο ΡγοικΙ αναγνωρίζει ό
τι για να εξαλείψουμε τη θρησκεία από τον πολιτισμό μας, θα 
χρειαζόταν ένα σύστημα ακόμα πιο αδιάλλακτο από τη θρησκεία. 
Για τον Ργ6ικ1 η θρησκεία επιτελεί έναν κοινωνικό ρόλο, ακόμα 
κι αν παραβιάζει την ψυχική ανάπτυξη του ατόμου. Αλλά, πα- 
ρότι είχε αυτή την αντίληψη, ο ΡΐΌΐιά δεν ήταν λιγότερο προσε
κτικός και γεμάτος σεβασμό προς τις εξομολογήσεις του άλλου 
και ιδιαίτερα των αναλυομένων του.

Για τον Ρίίαιη, τουλάχιστον στην ομιλία του, ο Θεός είναι νε
κρός, αλλά πώς πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό: ο Θεός δεν υ
πάρχει, ή ο Θεός δεν υπάρχει πια, ή, ακόμα, ο Θεός είναι ο θά
νατος; Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε 
ότι ο Ραοαη ενδιαφέρθηκε πολύ σοβαρά για τα θρησκειοφιλοσο-
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φικά συστήματα της Ανατολής, δε λέμε κάτι καινούργιο αν πού
με ότι η ομιλία του άλλαζε ανάλογα με τους συνομιλητές του. 
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ενδιαφέρον του Ραοαη για τα 
πνευματικά ζητήματα. Πολυάριθμες είναι οι αναφορές στο Ζεν 
και στο βουδισμό στα σεμινάριά του. Πιστεύω ότι είναι θλιβε
ρό που απέρριψε έτσι δημόσια το θρησκευτικό συναίσθημα. Βέ
βαια, ορισμένες θρησκείες παρήγαγαν μοντέλα μισαλλοδοξίας, 
αλλά πρέπει γ ι’ αυτό να αγνοήσουμε την παρόρμηση που κα
τευθύνει τον άνθρωπο προς ένα νόμο;

Αυτό που πρέπει να ακούει ο ψυχαναλυτής είναι η γλώσσα, 
δεν μπορεί με ευτελή προσχήματα να αρνείται να ακούσει μια μυ
στικιστική ομιλία και να δέχεται, παραδόξως, μια ψυχωσική ο
μιλία.

Ο αναλυόμενος που παρουσιάζεται στην ανάλυση έχει συχνά, 
περισσότερο από τον καθένα, ανάγκη από νόμους και πίστη* εί
ναι πολύ κακό να πιστεύουμε ότι η ψυχανάλυση κατατροπώνει 
τις θρησκείες και ειδικά το Θεό, οδηγώντας αδιακρίτως το Νό
μο στη θυσία. Πιστεύω, και ως προς αυτό συμμερίζομαι πλήρως 
την ανάλυσή του, ότι ο Ρηοηπ, ως μέγας ταραχοποιός, και μι
μούμενος τον ΡγοικΙ, ((σκότωσε» το Θεό ως στήριγμα ενός πα- 
ραληρητικού φαντασιακού και μιας υστερικής διεκδίκησης, χω
ρίς όμως να βλάψει καθόλου τους νόμους, τις κοινωνικές συμπε
ριφορές και τους κανόνες. Μήπως ο Θεός δεν είναι στη θέση του 
((ονόματος του πατρός»; Και ξέρουμε ότι η απουσία του ((ονό
ματος του πατρός» είναι το σήμα κατατεθέν της ψύχωσης. Α
πό την άλλη, σίγουρα υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, ίσως λι- 
γότερο παράλογες, που επιτρέπουν τη συντήρηση της λειτουρ
γίας του ((ονόματος του πατρός».

Ο συμβολικός χώρος που καταλαμβάνεται από το υπερφυσι
κό είναι ένας απέραντος θύλακας παραλόγου που η φαντασία μας
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απολαμβάνει να χρωματίζει, να γεμίζει, με χιλιάδες ποιητικά 
πλάσματα που καταμαρτυρούν τις τάσεις του ασυνειδήτου μας. 
Αυτός ο χώρος πλασμάτων, ονείρων, θυμίζει κάπως τον έρωτα, 
άλλο χώρο πλούσιο σε συναισθήματα, απεριόριστο, που επιτρέ
πει να αφήνεται η επιθυμία να επιθυμεί και να συντηρείται η 
έλλειψη.

Σχετικά με τα παραπάνω, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
η ερωτηματοθεσία του Ι^ο^η, ακολουθώντας τον ϊτοικί, οργα
νώνεται γύρω από την αξία του άλλου ως ομοίου.

Ο θάνατος, το υπερφυσικό, ο έρωτας είναι ζητήματα που ο 
αναλυτής πρέπει να ακούει και να προσπαθεί να τα ανακαλύψει. 
Αυτά τα θέματα είναι προνομιούχες ζώνες δημιουργικής φαντα
σίας, είναι δυνατόν, με αφετηρία αυτά τα ζητήματα, να ονειρευ
τούμε τα πιο καταπληκτικά μυστήρια, να διηγηθούμε θαυμά
σιες ιστορίες. Αυτές οι ιστορίες, αυτά τα όνειρα είναι πιστή α
ντανάκλαση του ασυνείδητου. Ακούγοντας την ομιλία του θα
νάτου, του υπερφυσικού ή του έρωτα, πληροφορείσαι πάνω στις 
δομές των φαντασιώσεων, μυείσαι στην οργάνωση του ασυνεί
δητου του υποκειμένου. Σε αυτές τις σφαίρες κρύβονται οι ι
σχυρότερες συγκινήσεις, οι μεγαλύτερες φοβίες. Να μπορείς να 
ακούς αυτή την ομιλία είναι σίγουρα πιο σημαντικό από το να 
καταλαβαίνεις κάποιες, λιγότερο ή περισσότερο, απατηλές θεω
ρίες.

... η διαλεκτική δεν είναι ατομική, και το ζήτημα του τερματι
σμού της ανάλυσης είναι ζήτημα της στιγμής όπου η ικανοποίη
ση του υποκειμένου βρίσκει πραγμάτωση μέσα στην ικανοποίη
ση όλων, δηλαδή όλων εκείνων που συνενώνει μέσα στο ανθρώπι
νο έργο. (Γ 321)
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Ιδού μια θαυμάσια φράση ανθρωπισμού! Είναι βαθύτατα λυ
πηρό το ότι αυτό το είδος των λεγομένων του Ιαοψαοδ 1.302η δεν 
προβλήθηκε τόσο όσο διάφορα ατυχή ολισθήματά του. Έτσι 
μπορούμε να βλέπουμε το τέλος της ανάλυσης: η ελπίδα κάθε 
τελειότητας σβήνεται, για να παραχωρήσει τη θέση της στην 
πρόοδο του ανθρώπου. Το ιδανικό δεν είναι πια να γίνεις ένα ον 
έξω από τα κοινά μέτρα, το ιδανικό είναι να εργάζεσαι για τον 
άλλο.

ΣΥΝΟΨΗ

• Η αντικειμενική ομιλία του αναλυόμενου παρουσιάζει ελά
χιστο ενδιαφέρον. Η γλώσσα του συναισθήματος είναι πιο 
επωφελής στον αναλυτή.

• Η αντίσταση κρύβει τη συναισθηματική γλώσσα.
• Αυτά που λέει το υποκείμενο (κενή ομιλία) δεν είναι αυτά 

που σκέφτεται (πλήρης ομιλία).
• Η ψυχανάλυση επιτρέπει να βρούμε τα λόγια για να εκ- 

φράσουμε τους φόβους μας.
• Η γλώσσα είναι μια νέα επικοινωνία που πετάει τις μά

σκες.
• Ο υστερικός ανακαλύπτει με την ανάλυσή του ότι κάτω α

πό τη μάσκα έχει μια προσωπικότητα πιο ενδιαφέρουσα 
για να εκφράσει.

• Ο ιδεοληπτικός θα πρέπει να ενσωματωθεί στον κόσμο που 
παρατηρεί ως υπέρτατος θεατής.

• Οι πρώτες συνεδρίες αποτελούν μια σύνοψη των προβλη
ματικών σημείων του υποκειμένου.

• Στο σύνολό της η λακανική ψυχανάλυση περιστρέφεται γύ-
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ρω από την άρθρωση της γλώσσας, που αποτελείται από 
λόγια σημαδεμένα από την ψυχική πραγματικότητα του υ
ποκειμένου.

• Σε μια ανάλυση όλα πρέπει να ακούγονται, κυρίως τα θέ
ματα του θανάτου, του έρωτα και του μυστικισμού.

ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥΙ,ΑΟΑΝ 
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ Ρ Ε Ε Ι®

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Μετά τα Γραπτά, ας προσπαθήσουμε τώρα να προσεγγίσουμε 
το πρώτο βιβλίο της σειράς των ((Σεμιναρίων» που συνέταξε ο 
Ζακ-Αλέν Μιλέρ, ο γαμπρός του, από σημειώσεις, ηχογραφή
σεις και στενογραφήσεις των διαλέξεων που έδωσε ο Ιαοςαοδ 
Ραοαη από τις 13 Ιανουαρίου 1954.

Όπως το συνηθίζω, δε θα επιβαρύνω την προσπέλαση του 
κειμένου με αναφορές που ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε πο
λυάριθμες βιβλιογραφίες. Διευκρινίζω ότι αυτή η εργασία δεν έ
χει την αξίωση να είναι οριστική, αλλά επιλέγει μάλλον να α- 
ποτελέσει μια απόπειρα εκλαΐκευσης του λακανικού έργου.

Ξεκινώντας από τα γραπτά του Ργ©ικΙ και ειδικά όσον αφο
ρά στο ζήτημα της τεχνικής της ψυχανάλυσης, ο Ραοαη μάς ω
θεί στην ανακάλυψη των πρακτικών κανόνων που πρέπει να τη
ρούνται για την ομαλή διεξαγωγή μιας θεραπείας. Πολύ διακρι
τικά μάς υπενθυμίζει ότι αν τα φροϋδικά γραπτά είναι ολοζώ
ντανα και διαχρονικής αξίας, η ιδιόρρυθμη και μάλιστα νοσηρή
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προσωπικότητα του ΡγοικΙ εμποδίζει την καθαρή μετάδοση της 
σκέψης του. Είναι ολοφάνερο ότι ο πατερναλισμός, σε συνδυα
σμό με την αυταρχική μορφή της προσωπικότητας του πατέρα 
της ψυχανάλυσης, επηρέαζε σημαντικά τους σύγχρονους του 
Ραοαη αναλυτές το 1.954. Από την άλλη πλευρά, αν η ψυχαναλυ
τική θεωρία του ΡγοικΙ πάσχει λόγω μιας επιφυλακτικότητας 
προς τους νεοτερισμούς, η ψυχανάλυση του Ραοαη πάσχει από 
την εκκεντρικότητα του δημιουργού της.

Αυτές οι παρατηρήσεις παραμένουν έγκυρες ακόμα και σή
μερα που υπάρχουν πάρα πολλοί φανατικοί θαυμαστές των λα- 
κανικών παρεκτροπών. Τι ωθεί σε αυτή τη στάση; Η ΜΕΤΑΒΙ
ΒΑΣΗ, φυσικά. Το γράφω με κεφαλαία εφόσον δεν πρόκειται 
για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, είτε είναι θεραπευτές είτε ασθε
νείς, αλλά μάλλον για σχέσεις ανάμεσα στο λακανικό αναλυτή 
και τον ημίθεο νεκρό δάσκαλό του. Πάμπολλα έργα λακανικής 
ψυχανάλυσης υπερασπίζονται ορισμένες στάσεις του δασκάλου 
που κινούνται στα όρια του αποκρουστικού. Είναι λυπηρό να το 
λέμε, αλλά η επιβίωση του έργου του πληρώνει αυτό το τίμημα, 
υπήρξε ιδιοφυής θεωρητικός, αλλά περίεργη προσωπικότητα. 
Αλλά ας ξαναβυθιστούμε προς το παρόν στο κείμενο για να 
συμφιλιωθούμε με την ομιλία του: ((Η φανταστική αλληλαντί- 
δραση ανάμεσα στον αναλυόμενο και τον αναλυτή είναι, συνε
πώς, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας». (Σ 17)

Η σχέση ανάμεσα στον αναλυτή και τον αναλυόμενο είναι τρια
δική, δηλαδή υπάρχει η ομιλία του υποκειμένου, υπάρχουν αυτά 
που ακούει ο ψυχαναλυτής και υπάρχει επίσης, πράγμα παρά
ξενο, αυτό το τρίτο πρόσωπο προς το οποίο αναπτύσσεται ο λό
γος. Να λοιπόν που βρισκόμαστε μπροστά σε έναν σχεδόν θεϊκό 
κριτή, ο οποίος, παρά τη φανταστική του ύπαρξη, υπαγορεύει 
τις πράξεις του υποκειμένου.
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Από την παιδική ηλικία δημιουργείται, και είναι μια ανα
γκαιότητα για όλα τα ανθρώπινα όντα, ένας νόμος, ένας κριτής 
τοποθετημένος υπεράνω όλων. Αυτός ο κριτής, πολύ διακριτικός, 
υπαγορεύει ασυνείδητα το νόμο του στο υποκείμενο. Οι φιλό
σοφοι και οι ιστορικοί των θρησκειών παρατήρησαν ότι η ανα
γκαιότητα των νόμων προϋπήρχε κάθε κοινωνίας. Το ίδιο ισχύει 
για το παιδί για το οποίο, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κληρο
νομική πηγή, οι νόμοι είναι απαραίτητοι για την αρμονική του 
ανάπτυξη.

Ο ¥γ&\ιά ονόμασε Υπερεγώ αυτό τον κριτή. Ο εισαγγελέας 
που είναι το Υπερεγώ είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση, ό
πως και για την παραμόρφωση της ζωής μας, είναι ένα από τα 
δημιουργικά στοιχεία της ιστορίας μας. Να γιατί είναι τόσο ση
μαντικό το βίωμά μας να εξιστορείται στο ντιβάνι της ανάλυ
σης, από συνεδρία σε συνεδρία, ώστε να μπορέσουν να βγουν α
πό την κρυψώνα τους οι κίτρινες γραμμές, τα στοπ, τα απαγο
ρευτικά σήματα και τα όρια ταχύτητας. Μετά την ανασκαφή 
απομένει η μελέτη των ευρημάτων, η επιλογή, η εγκαθίδρυση 
της δικής μας ηθικής.

Ο Ι^οαη, όπως ο ΡΐΌΐιά, δίνει έμφαση στην εργασία του πα
ρελθόντος, και αναμφίβολα διαισθανόμαστε καλύτερα τώρα ότι 
αρμόζει να χρησιμοποιούμε το παρελθόν σαν αίθουσα τοκετού ό
που η δουλειά δεν έχει τελειώσει. ((Η ιστορία δεν είναι το πα
ρελθόν. Η ιστορία είναι το παρελθόν εφόσον εξιστορείται από το 
παρόν». (Σ 19)

Το γεγονός ότι ο ασθενής ξαναθυμάται, ξαναζεί επώδυνα τα 
γεγονότα της μακρινής παιδικής ηλικίας του δεν είναι αυτό που 
θα επιφέρει τη βελτίωση. Το ουσιαστικό είναι η ανακατασκευή 
που θα κάνει με αφετηρία το παρελθόν. Δεν είναι και τόσο ση
μαντικό αν οι αναμνήσεις που διηγείται στη διάρκεια των συνε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ
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ΜΙΙΕΛ ΝΤΕΤΙ

δριών δεν έχουν χρονολογική ακρίβεια ή δεν ανταποκρίνονται 
στην αλήθεια. Το σημαντικό είναι να αναδυθεί το κίνητρο της 
ιστορίας, το κίνητρο που κάνει το άτομο να λειτουργεί. Το Υ
περεγώ είναι επίσης το διεγερτικό της φαντασίωσης.

Ο αναλυτής οφείλει επιτακτικά να καταλάβει ότι η ομιλία του 
αναλυόμενού του οργανώνεται με αφετηρία και κατεύθυνση αυ
τό το τρίτο φαντασιακό πρόσωπο. Ομιλία του Εγώ προς το Υ
περεγώ που το θεωρεί ξένο. Η ερμηνεία που μας προτείνει ο 
Ρπαιη πιθανότατα είναι απομακρυσμένη από την πρακτική του 
Ργο ικ Ι.

Ο ΡγοικΙ ανακάλυψε το απέραντο πεδίο όπου εκτυλίσσεται η 
ψυχαναλυτική εμπειρία. Αυτό δε σημαίνει ότι ο ίδιος αισθάνε
ται άνετα εντός του. Ο ΡγοιιοΙ έγραψε κείμενα που και σήμερα 
ακόμη αποπνέουν μια απέραντη γνώση, γνώση που προέρχεται 
μάλλον από το φαντασιακό του Ραεαη παρά από τη σκέψη του 
ίδιου του ΡγοικΙ. Αυτό που διαβάζουμε, ή αυτό που ο δια
βάζει στο φροϋδικό κείμενο, αποτελεί μέρος του φροϋδικού ασυ
νείδητου, επανεπεξεργασμένου συχνά εν αγνοία του. Προσεγγί
ζοντας πολύ τον ΡιόιηΙ ή τον Ρ&οαη, κινδυνεύουμε να αντιμετω
πίσουμε πρόβλημα εστίασης. Όπως στον αστιγματισμό, μας 
χρειάζεται μια κάποια απόσταση. Πιστεύω ότι αυτή η από
σταση ερμηνείας είναι απαραίτητη και σίγουρα δεν αποτελεί 
προδοσία προς τον Ρ&οαη, ο οποίος δε δίσταζε να διαβεβαιώνει 
σε σχέση με τη Μέΐ&ηίο ΚΙοΐη ότι έγραφε ενδιαφέροντα πράγ
ματα που μόνο η ίδια δεν καταλάβαινε.

Αν πρέπει το Εγώ του αναλυόμενου να επαναπροσαρμοστεί 
στην πραγματικότητα, ώστε να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που 
θέτει το Υπερεγώ και το Αυτό, δε θα έπρεπε το Εγώ του ανα
λυτή να τίθεται ως κριτής στη θέση της αλήθειας. Η αντικει
μενικότητα ως προς αυτό το ζήτημα είναι ολέθριο εμπόδιο. Η
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

μόνη αλήθεια επί του προκειμένου είναι η προσωπική και ιδιαί
τερη αλήθεια του υποκειμένου, η οποία εμπεριέχεται στην ομι
λία του.

Η λέξη ((άΐδοοιίΓδ))* στα γαλλικά είναι πάντα στον πληθυ
ντικό, αξιοσημείωτος ιδιωματισμός της γαλλικής γλώσσας. Ό 
ταν κάποιος μιλάει στο ψυχαναλυτικό ντιβάνι, γίνεται φανερό 
πολύ γρήγορα ότι η μια ομιλία κρύβει μια άλλη και μετά μια άλ
λη επίσης, σαν να είχαν γραφτεί σε παλίμψηστο, σε αυτό τον 
πάπυρο όπου έχουν σβήσει οι προηγούμενες γραφές, αφήνοντας 
χώρο για ένα καινούργιο κείμενο.

Ένα παράδειγμα θα μας φανεί χρήσιμο: Ο Πιερ λέει ότι θέ
λει να αγοράσει ένα ποδήλατο με το επιχείρημα ότι πρόκειται 
για μια αγορά πολύ ωφέλιμη στη σωματική του υγεία. Έτσι θα 
αναγκαστεί να αθλείται λιγάκι στις γύρω ορεινές περιοχές. Μι
λάει για την τιμή, για τα μηχανικά χαρακτηριστικά, είναι συ- 
νεπαρμένος από το μελλοντικό απόκτημά του. Προς το τέλος 
της συνεδρίας, καθώς η ρητορική ορμή του εξασθενεί, διηγείται 
μια πολύ παλιά ιστορία που αναφέρεται σε ένα ποδηλατάκι το 
οποίο χρειάστηκε, όταν ήταν παιδί, να εγκαταλείψει στους πρό- 
ποδες ενός λόφου, προκαλώντας έτσι την ειρωνεία των φίλων 
του. Η σχεδόν ξεχασμένη ιστορία της οδυνηρής παιδικής ταπεί
νωσής του αναδύθηκε στο παρόν μέσω της διήγησης αυτής της 
παλιάς ανάμνησης.

Αυτό το παράδειγμα δείχνει ανάγλυφα τη σημασία τού να 
λέγονται όλα, πράγμα που δε σημαίνει ότι όλα τα ψυχικά υλι
κά που ανακαλύπτονται είναι χρήσιμα για την εξέλιξη της θε
ραπείας.

* Ομιλία, λόγος. (Σ.τ.Μ.)



ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤί

Δεν είναι η γελοιότητα του ανακαλούμενου θέματος που επι
φέρει την αντίσταση στον αναλυόμενο, η αιτία μάλλον που προ- 
καλεί τις δυσκολίες είναι η έντονη συναισθηματική φόρτιση της 
διήγησης. Πράγματι η διήγηση γεγονότων που προκάλεσαν κά
ποτε πόνο μπορεί να αφυπνίσει παλιά άγχη. Ο αναλυόμενος θα 
αποφύγει τις δυσάρεστες αισθήσεις καταβάλλοντας κάθε προ
σπάθεια να αποκρύψει το μυστικό που είναι έτοιμο να αναδυθεί.

Δυστυχώς είναι συχνότατο η έκθεση μιας ανάμνησης καλυμ
μένης από αντίσταση να προκαλεί στο υποκείμενο έντονη δυ
σφορία ή άγχος. Εντούτοις, αντίθετα με ό,τι θα μπορούσαμε να 
πιστεύουμε, αυτές οι δυσάρεστες αισθήσεις κυριαρχούνται όταν 
απαλειφθεί οριστικά το σύμπτωμα της ασθένειας του αναλυό
μενου. Με άλλα λόγια, όταν καμφθεί η αντίσταση, ο αναλυόμε
νος θα κατανικήσει τελικά το σύμπτωμά του.

Ο Ι.3οαη εξηγεί στο σεμινάριό του:

... η ψυχανάλυση είναι μια τεχνική που σέβεται το ανθρώπινο 
πρόσωπο, έτσι όπως το εννοούμε σήμερα έχοντας αντιληφθεί πια 
ότι κι αυτό έχει το τίμημά του, και όχι μόνο το σέβεται, αλλά δεν 
μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Θα ήταν λοιπόν παράδοξο να 
τοποθετούμε σε πρώτο πλάνο την ιδέα ότι η αναλυτική τεχνική 
έχει ως στόχο να παραβιάσει την αντίσταση του υποκειμένου. (Σ 
39)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο η καλή θέληση και η αλη
θινή συνεργασία του αναλυόμενου επιτρέπουν στον αναλυτή να 
κάνει τη δουλειά του. Πολλοί ψυχαναλυτές διαπίστωσαν αίφνης 
κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας ότι έτρεφαν αρνητικά συναι
σθήματα προς το πρόσωπο του αναλυόμενου. Συχνά αποδει- 
κνύεται εκ των υστέρων ότι το ίδιο το υποκείμενο ήταν υπεύ
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θυνο γ ι’ αυτή την αντιμεταβίβαση: ψευδόταν ασύστολα και ε
πιθετικά, δημιουργώντας έτσι ένα συναίσθημα απόρριψης στον 
αναλυτή του.

Η ερμηνεία που προτείνει ο θεραπευτής μπορεί συχνά να α
κολουθεί περίεργες διαδρομές. Για παράδειγμα, στη διάρκεια μιας 
συνεδρίας ένας νέος άνδρας μού διηγείται με πολλές λεπτομέ
ρειες ότι εξαιτίας της δειλίας του στάθηκε αδύνατον να φλερτά
ρει μια χαριτωμένη δεσποινίδα που γνώρισε. Πρόκειται για ε
πανάληψη του συμπτώματος. Η αναλυτική τεχνική μάς μαθαί
νει ότι θα ήταν λάθος να δώσουμε μια ερμηνεία ή να ενδιαφερ
θούμε για το εν λόγω σύμπτωμα. Αλλά να που σε μια στιγμή 
αφηρημάδας δηλώνω τελείως ξαφνικά: ((Μα, ξέρετε, δεν μπο
ρούμε να πετυχαίνουμε πάντα!» Με το που ξεστομίζω τη φρά
ση μου, καταλαβαίνω το λάθος μου και περιμένω με ανησυχία 
τις συνέπειές του. Ωστόσο, ύστερα από μια σιωπή, ο ατυχής 
Δον Ζουάν μού εξέφρασε την ανακούφισή του επειδή τελικά κα
τάλαβε ότι ακόμα κι ο αναλυτής του μπορεί να γνωρίζει την α
ποτυχία, τον ευνουχισμό.

Με αφορμή ένα τεχνικό λάθος, κατάφερα να ανακαλύψω τις 
παράξενες κατευθύνσεις της ((ερμηνείας της ερμηνείας».

Η τεχνική είναι συχνά μεγαλύτερο εμπόδιο από την αφηρη
μάδα. Η τύχη αποτελεί μέρος της αναλυτικής τεχνικής. Η ερ
μηνεία μπορεί να οδηγήσει σε μια ευνοϊκή εξέλιξη, ωστόσο μπο
ρεί και να οδηγήσει σε καταστροφές ή ακόμα και στην εγκατά
λειψη της θεραπείας. Ο Ι,αο&η μάς λέει:

Θεωρώ πως αυτό που αποδεικνύει την ακρίβεια μιας ερμηνείας 
είναι ότι το υποκείμενο προσφέρει ένα επιβεβαιωτικό υλικό. Κι 
αυτό, πάλι, οφείλει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. (...) Δεν 
είπαμε ποτέ ότι ο αναλυτής δεν πρέπει να έχει καθόλου συναι-
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σθήματα προς τον ασθενή του. Πρέπει όμως να ξέρει όχι μόνο να 
μην κάνει παραχωρήσεις σε αυτά, να τα βάζει στη θέση τους, αλ
λά και να τα χρησιμοποιεί κατάλληλα στην τεχνική του. (Σ 41)

Ο Ι,'άοαη συνδέει το πρόβλημα της αντίστασης με το πρό
βλημα της ερμηνείας. Γιατί;

Οι άνθρωποι που είναι κακοπροαίρετοι προς την ψυχανάλυ
ση ισχυρίζονται, ανενδοίαστα, ότι ο ψυχαναλυτής, επειδή οχυ
ρώνεται πάντα πίσω από την αγαθοεργό σιωπή του, δεν είναι 
χρήσιμος παρά στον εαυτό του και στην τσέπη του. Πράγματι, 
γιατί να μη βυθιστείς σε μια πολυθρόνα στο σπίτι σου και να 
σκέφτεσαι την κατάστασή σου πραγματοποιώντας έτσι την αυ
τοανάλυσή σου; Ξέρουμε ότι ο Ρι*οιι<:1, παρά τη μεγάλη του αυ
στηρότητα και τη βαθιά εντιμότητά του, δεν μπόρεσε να φέρει 
σε πέρας τη δική του αυτοανάλυση. Το πρόβλημα έγκειται στην 
απουσία μιας φωνής ουδετερότητας και εμπιστοσύνης, που εκ
φράζει, με αυτό τον έμμεσο τρόπο, την επιθυμία του υποκειμέ
νου να αποφύγει να αναστοχαστεί κάτι.

Η αντίσταση διακρίνεται δύσκολα από το ίδιο το υποκείμε
νο, ο ψυχαναλυτής χρησιμοποιεί την ερμηνεία σαν μέσο κάμψης 
της αντίστασης. Κι όπως είδαμε προηγουμένως, η ερμηνεία θέ
τει στο προσκήνιο τα αμοιβαία συναισθήματα μεταβίβασης. Ο 
αναλυτής είναι ανθρώπινο ον, ενεργοποιεί, είτε το θέλει είτε ό
χι, τα δικά του πάθη, και το υποκείμενο στο ντιβάνι το γνωρί
ζει πολύ καλά. Η μεταβίβαση είναι αυτή που τροφοδοτεί όλες 
τις χειραγωγήσεις.

Η αντίσταση μπορεί επίσης να παίρνει την όψη ενός είδους 
χειραγώγησης:

((Δεν πρόκειται να μου πείτε πάντως ότι...» ή: «Ξέρω ότι θα

ΜίΣΕΛ ΝΤΕΤΤ
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μου πείτε...» ή ακόμα: ((Αν μου πείτε αυτό, τότε θα φύγω!...» 
Όπως τονίζει ο ΡγοικΙ στη ((Δυναμική της μεταβίβασης»:

Κάθε φορά που πλησιάζουμε ένα παθογενές σύμπλεγμα, το συ
μπλεγματικό μέρος που μπορεί να μεταβιβαστεί είναι το πρώτο 
που ωθείται προς το συνειδητό και το οποίο ο ασθενής επιμένει 
να υπερασπίζεται με το μεγαλύτερο πείσμα. (Σ 50)

Η μεταβίβαση παράγεται για να ικανοποιήσει την αντίστα
ση: σκέφτομαι κάτι δυσάρεστο, το οποίο όμως αργότερα θα μου 
φανεί σαν πραγματικότητα. ((Είμαι ένας τεμπέλης, θα έπρεπε 
να δουλεύω περισσότερο, είναι λογικό ότι έτσι θα είχα περισσό
τερα λεφτά». Αυτή η κρίση που εκφράζω για τον εαυτό μου εί
ναι δυσάρεστη, δεν έχω καμιά όρεξη να εμβαθύνω στο θέμα, θα 
απευθυνθώ μάλλον στον αναλυτή λέγοντας του: ((Θα μου πείτε 
χωρίς αμφιβολία ότι είμαι τεμπέλης, αλλά δεν είναι αλήθεια». 
Η αντίσταση μεταμορφώνεται εδώ σε προβολή προς τον ψυχα
ναλυτή. Η ανησυχητική ερώτηση δεν προέρχεται πια από μένα 
(από το Εγώ μου), η κριτική τώρα επιτρέπεται, μπορώ να τε
θώ υπό αμφισβήτηση διαμέσου του αναλυτή. Αν ο θεραπευτής 
αντιγυρίσει σωστά την μπάλα, το υποκείμενο θα υποχρεωθεί να 
ξεπεράσει την αντίσταση. Πιο κάτω ο Ρπα\η μάς μιλάει για την 
εμπειρία του σε αυτό το θέμα:

Τη στιγμή που μοιάζει έτοιμο να διατυπώσει κάτι πιο αυθεντι
κό, πιο φλέγον από οτιδήποτε μπόρεσε μέχρι τώρα να εκφράσει, 
το υποκείμενο, σε ορισμένες περιπτώσεις, διακόπτει τη ροή του 
λόγου του και ξεστομίζει μια φράση που μπορεί να είναι η εξής: 
Συνειδητοποιώ αίφνης την παρουσία σας. (Σ 51)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ
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ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

Είναι ακριβώς η παρουσία του αναλυτή που επιφέρει την 
κάμψη της αντίστασης. Παρουσία δραστική ακόμα και στη σιω
πή, εφόσον ο αναλυόμενος προβάλλει πάνω της συναισθήματα 
που του είναι αδύνατον να εκφράσει. Όταν η αντίσταση γίνεται 
πολύ ισχυρή, αναδύεται η μεταβίβαση. Ο αναλυόμενος ενεστω- 
ποιείται, έτσι, μέσα στον αναλυτή, η εσωτερική απόφανσή του 
γίνεται, έτσι, εξωτερική.

ΣΥΝΟΨΗ

• Η σχέση στην ανάλυση είναι τριαδική, δηλαδή αποτελεί- 
ται από τον αναλυόμενο, τον αναλυτή και από έναν ((ανώ
τατο κριτή», δημιουργημένο από το Υπερεγώ του υποκει
μένου.

• Το πιο σημαντικό δεν είναι να θυμηθείς το τραύμα, αλλά 
να το ξαναθυμηθείς ακούγοντας τον εαυτό σου.

• Η αντίσταση οφείλεται στη συναισθηματική φόρτιση του 
αντικειμένου της ομιλίας.

• Η τεχνική μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην πρόοδο μιας 
θεραπείας.

• Ο ψυχαναλυτής χρησιμοποιεί τις ερμηνείες του για να πα- 
ρακάμψει ή, αντίθετα, για να υπογραμμίσει μια αντίστα
ση.

• Η μεταβίβαση είναι η τοποθέτηση στο πρόσωπο του άλ
λου υποκειμενικών προθέσεων που προέρχονται ευθέως α
πό το ασυνείδητό μας. Ο ψυχαναλυτής, έχοντας επίσης α
συνείδητο, είναι τόσο ικανός για μεταβίβαση, ή, ακριβέ
στερα, για αντιμεταβίβαση, όσο και ο ασθενής του.

• Η μεταβίβαση ενεργοποιεί όλες τις χειραγωγήσεις.
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• Η μεταβίβαση παράγεται για να ικανοποιηθεί η αντίστα
ση, ο αναλυόμενος ενεστωποιείται έτσι μέσα στο φαντα- 
σιακό πρόσωπο του αναλυτή του.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ

Εκκινώντας από την περίπτο^ση του μικρού Ντικ, που παρου
σιάστηκε από τη Μέΐ3πΐ6 ΚΙοΐη, ο μάς οδηγεί στην ανα
κάλυψη ενός «κακοσχηματισμένου» Εγώ.

Δε θα ασχοληθώ στο σημείο αυτό με την περίπτωση της 
Μέΐαηίε ΚΙοίη και τη θεωρητική ανάπτυξη του ίααιη, αλλά θα 
εισαγάγω αυτά τα δυο στοιχεία σε μια αναμφίβολα απλούστερη 
έκθεση, που επιτρέπει να καταπιαστούμε με το σημαντικό θέμα 
του συμβολικού και του πραγματικού.

Μάθαμε ήδη ότι το παιδί τοποθετεί ένα προσωπικό σύμβο
λο στα ποικίλα αντικείμενα που το περιβάλλουν, δίνοντας ένα ι
διαίτερο νόημα στην πραγματικότητά του. Αυτό το νόημα θα 
δομήσει το Εγώ του, την ψυχή του, τη φαντασίωσή του. Συμ
βαίνει, κι αυτό είναι ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, το παι
δί να μην μπορεί να σχηματίσει φυσιολογικά το Εγώ του. Έτσι, 
για παράδειγμα, το παιδί μπορεί μέρικές φορές να ζει μέσα στην 
πραγματικότητα, στην καθαρή της μορφή, ψυχρή πραγματικό
τητα, που δεν είναι το στήριγμα κανενός συναισθήματος, κα
μιάς αίσθησης, καμιάς ανάμνησης. Το πλαστικό παπάκι είναι 
απλώς ένα πλαστικό αντικείμενο, το χνουδωτό αρκουδάκι είναι 
ένα αποστειρωμένο παιχνίδι. Αυτό το παιδί έχει μια λογική και 
μια σοβαρότητα που θα άρεσαν αναμφίβολα στους ορθολογιστές, 
αλλά αυτή η ίδια ψυχρότητα θα τρέπει σε φυγή τους μικρούς 
συντρόφους του και τον περίγυρό του, με τους οποίους θα έχει
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σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. Ζει απανθρωποποιημένο 
στον κόσμο των ανθρώπων.

Τι θα κάνει ο φτωχός μας ανθρωπάκος, ώστε να αναδυθούν 
όλα τα συναισθήματα που κρατά καταπνιγμένα στο βάθος της 
ψυχής του; Πώς θα μπορέσει να καταλάβει τα λόγια των μικρών 
συντρόφων του ή τα παιχνίδια τους, που βασίζονται κυρίως στην 
υποκειμενικότητα και στο συναίσθημα; Ο Ι^ο^η, ακολουθώ
ντας τη Μέΐαηΐο ΚΙοΐη, μάς εξηγεί ότι:

... αν στον ανθρώπινο κόσμο τα αντικείμενα πολλαπλασιάζοντας 
αναπτύσσονται με τον πλούτο που συνιστά την αυθεντικότητά 
τους, αυτό είναι ανάλογο με το βαθμό που εμφανίζονται σε μια 
διαδικασία εξοστρακισμού συνδεδεμένη με το πρωτόγονο ένστι
κτο καταστροφής. (Σ 82)

Με άλλα λόγια, το παιδί ταυτίζει την ιδέα με το πράγμα, το 
πετάει για να απαλλαγεί από την ιδέα, πράγμα που το οδηγεί 
σε μια νέα ταύτιση με ένα άλλο αντικείμενο που θα μεταφέρει 
εκ νέου την ιδέα ή το συναίσθημα. Ανακαλύπτουμε εδώ το πρό
βλημα της φυγής: φυγή προς μια νέα δουλειά, φυγή. σε μια άλ
λη χώρα, φυγή από το σύντροφο ή το σπίτι. Μπορούμε εύκολα 
να καταλάβουμε ότι αυτή η διαδικασία φυγής από πράγματα ή 
αντικείμενα επενδεδυμένα με αρνητικά συναισθήματα δε θα ε
πιλύσει ποτέ τα προβλήματα. Λίγο μετά την ανακάλυψη του νέ
ου τόπου ο ασθενής θα επανεπενδύσει εκεί τα αρνητικά του συ
ναισθήματα, αναδημιουργώντας ακούσια μια νέα πηγή άγχους.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο τύπος διαδικασίας παράγει 
άγχος. Παράδειγμα: ένα παιδί ταυτίζει το πάρκο του με την α
πουσία της μητέρας. Άρα το πάρκο είναι αποδέκτης, τολμώ να 
πω, του άγχους του παιδιού ενώπιον της απουσίας της μητέρας.
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Αν διώξει, όπως το σημειώνει ο ϋιαιη, το αντικείμενο από τον 
κόσμο του, θα πρέπει να κάνει μια νέα ταύτιση, που θα είναι ε
πίσης παραγωγός άγχους.

Το παιδί στο παράδειγμα της Μοίαηίο ΚΙοίη δεν τοποθετεί 
συναισθήματα στα αντικείμενα, δεν καταφέρνει να κάνει ταύτι
ση, άρα ζει μέσα σε ένα συνεχές άγχος.

Το αντικείμενο περιορίζεται στον όγκο του, το άγχος, όπως 
στη φοβία, περιορίζεται στο αντικείμενο. Η αδυναμία ενός τέ
τοιου περιορισμού του άγχους επιτρέπει στην αγωνία να πλημμυ
ρίζει όλη την ύπαρξη. Σε αυτό έγκειται η μεγαλύτερη δυστυχία 
αυτού του παιδιού που ζει μέσα στην απλή και καθαρή πραγμα
τικότητα.

Η φαντασία του παιδιού είναι έγκλειστη μέσα του, το παιδί 
είναι φυλακισμένο στην ίδια του τη φυλακή, χωρίς να μπορεί να 
εκφράσει τα συναισθήματά του και χωρίς να μπορεί να καταλά
βει την υποκειμενικότητα της γλώσσας. Η ζέστη της φωτιάς 
είναι γ ι’ αυτό κάτι καθαρά σωματικό και δεν ανακαλεί την οι
κογενειακή θαλπωρή.

Αυτή η καθυστέρηση σχηματισμού του Εγοο είναι κεφαλαι
ώδης για να κατανοηθεί η οργάνωση της ψύχωσης και κυρίως 
του αυτισμού.

Ανακαλύπτουμε μια νέα ιδιορρυθμία της σκέψης του Ι^οαη: 
θα μπορούσα να μιλήσω μεταφορικά για  ((σπειροειδή σκέψη». 
Σ τα  πρώτα κείμενα (ειδικά στα Γραπτά), στα πρώτα του σεμι
νάρια, εμφανίζονται τα  θέματα τα  οποία επρόκειτο να έρθουν στο 
προσκήνιο τα  επόμενα χρόνια. Έ τσ ι, ανακαλύπτουμε, ήδη στην 
έκθεσή του της 24ης Φεβρουάριου 1954, τους τρεις πολύ σημα
ντικούς όρους -φαντασιακό, συμβολικό, πραγματικό- γύρω από 
τους οποίους θα οικοδομήσει τη  σκέψη του, με μεγαλύτερη ή μ ι
κρότερη επιτυχία  ή ασάφεια, ως το θάνατό του.

123



ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

Χωρίς αυτά τα τρία συστήματα αναφοράς δεν είναι δυνατόν να 
κατανοηθεί τίποτε από τη φροϋδική τεχνική και εμπειρία. Πολ
λές δυσκολίες αιτιολογούνται και διαφωτίζονται όταν επιτελείται 
η διάκρισή τους. (Σ 87)

Το μέσο. έκφρασης του ανθρώπου είναι η γλώσσα του, που ο 
Ι.ααιη την προσδιορίζει με τη λέξη ((συμβολικό». Το νόημα που 
δίνεται στο τάδε ή δείνα πράγμα, ο αγωνιώδης τρόμος που συ
νοδεύει κάθε ανακάλυψη, όπως επίσης η ιστορία που κατασκευά
ζεται με αφετηρία αυτό το μηδαμινό ή το ελάχιστο είναι ο το
μέας που ορίζεται από το ((φαντασιακό». ((Όλο το πρόβλημα α
πό δω και στο εξής έγκειται στη σύζευξη του συμβολικού και 
του φαντασιακού μέσα στη σύσταση του πραγματικού». (Σ 88) 

Για να μας εξηγήσει αυτή την αρχή, ο Ρ&εαη θα καταφύγει 
σε ένα οπτικό μοντάζ, αν μη τι άλλο, διασκεδαστικό. Αρχίζει υ- 
πενθυμίζοντάς μας ότι αυτό που βλέπουμε, αυτό που βιώνουμε 
μπορεί συχνά να είναι ψευδαίσθηση και υποκειμενικότητα. Το 
φαντασιακό και το πραγματικό αναμειγνύονται στην ανθρώπι
νη καθημερινότητά μας. Έτσι, μας θυμίζει, μπορεί να υπάρχουν 
φαινόμενα που τα χαρακτηρίζουμε ως πραγματικά ενώ είναι υ
ποκειμενικά. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ένα ουράνιο τόξο, 
βλέπουμε ένα πραγματικό φαινόμενο, το οποίο, ωστόσο, είναι α
πατηλό. Περνάμε τώρα στο περίφημο ((πείραμα του αντεστραμ- 
μένου μπουκέτου».

Για να το πραγματοποιήσουμε, μας χρειάζεται ένας κοίλος 
καθρέφτης, ένα μπουκέτο λουλούδια, ένα κουτί παπουτσιών χω
ρίς το καπάκι του και ένα βάζο. Βάζουμε το κουτί των παπου
τσιών όρθιο πάνω στη στενή πλευρά του, με το εσωτερικό τού 
κουτιού αντίθετα από το θεατή. Εκεί μέσα στερεώνουμε ένα α
ναποδογυρισμένο μπουκέτο λουλούδια και πάνω στο κουτί το
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ποθετούμε το βάζο. Ο καθρέφτης τοποθετείται πίσω από αυτό 
το παράδοξο σύνολο. Δείχνουμε στο θεατή ένα κουτί, του οποίου 
δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο, και ένα άδειο βάζο, τοποθε
τημένα μπροστά σε έναν καθρέφτη.

Αν τώρα μετακινήσουμε το θεατή-πειραματόζωο σε ένα ο
ρισμένο σημείο, ο καθρέφτης θα αντικατοπτρίσει το εσωτερικό 
του κουτιού, δηλαδή το αναποδογυρισμένο μπουκέτο, δημιουρ
γώντας μια οπτική απάτη: την αυταπάτη ότι το μπουκέτο εί
ναι μέσα στο βάζο. Αυτή η εικόνα είναι πραγματική αλλά είναι 
επίσης και μια οπτική απάτη.

... θα έχετε την εντύπωση της πραγματικότητας, όμως νιώθετε 
ότι είναι κάτι περίεργο, ασαφές, επειδή οι ακτίνες δε διασταυ
ρώνονται ακριβώς. Όσο πιο μακριά είστε, τόσο η παραλλαγή θα 
είναι μεγάλη και τόσο πιο ολοκληρωμένη θα είναι η αυταπάτη. 
(Σ 94)

Γιατί μας παρουσιάζει ο αυτό το οπτικό πείραμα; Για 
να κατανοήσουμε τη στενή διαπλοκή του φαντασιακού κόσμου 
με την πραγματικότητα. Αυτό το πείραμα, γνωστό πολύ πριν 
από τον Ι^εαη, θα του χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης για τη 
μελέτη της κατάστασης του υποκειμένου, δηλαδή της θέσης 
που κατέχουμε σε σχέση με τον εαυτό μας. Αναμφίβολα σκέ
φτεστε ότι υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα σε αυτό τον κοίλο κα
θρέφτη και στο στάδιο του καθρέφτη, στο οποίο ήδη συχνά α
ναφερθήκαμε, αυτή η σχέση είναι ηθελημένη από την αυθεντία. 
(Ήδη κάποιος χαμογελά επειδή δίνω στον Ι^οαη τον τίτλο του 
αυθέντη; Μην ανησυχείτε, είναι ψευδαίσθηση.) Το Εγώ σχημα
τίζεται αρχικά, όπως μας υπενθυμίζει, με βάση μια σειρά ψευ
δαισθήσεων αφενός την ψευδαίσθηση ότι η θέα της συνολικής
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μορφής του σώματος δημιουργεί μια φαντασιακή κυριαρχία πά
νω σε αυτό το σώμα, και αφετέρου την ελπίδα που έχει το παι
δί, κοιτάζοντας το σώμα του στον καθρέφτη, να δει επίσης την 
ψυχή του. Εντούτοις κοιτάζεται χωρίς να αναγνωρίζεται, βλέ
πει άλλο από αυτό που είναι.

((Ε, λοιπόν, ας πούμε ότι η εικόνα του σώματος, αν την το
ποθετήσουμε στο σχήμα μας, είναι σαν το φανταστικό βάζο που 
περιέχει το μπουκέτο με τα πραγματικά λουλούδια». (Σ 94)

Το κουτί των παπουτσιών μπορεί να αναπαριστά το σώμα 
μας, το κρυμμένο στο κουτί μπουκέτο αναπαριστά τις επιθυ
μίες, που επανεμφανίζονται παραμορφωμένες, σαν ψευδαίσθη
ση. Φανταζόμαστε ότι ο άλλος βλέπει την ψυχή μας, αλλά δε 
βλέπει τίποτα. Χάρη στον κοίλο καθρέφτη, αυτό είναι δυνατόν, 
τον καθρέφτη που ίσως δεν είναι τίποτε άλλο από την ευφυΐα 
μας.

Ο Ι^ιαιη βάζει το μάτι που κοιτάζει στη θέση του υποκει
μένου και προσθέτει ότι κάθε επιστήμη στηρίζεται στο γεγονός 
της αναγωγής του υποκειμένου σε ένα μάτι.

... Σ τη  σχέση του φαντασιακού και του πραγματικού και μέσα 
στη σύνθεση του κόσμου που απορρέει από αυτή, όλα εξαρτώ- 
νται από την κατάσταση του υποκειμένου. Και η κατάσταση του 
υποκειμένου (...) χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από τη θέση του 
μέσα στο συμβολικό κόσμο, δηλαδή στον κόσμο του λόγου. (Σ 95)

Τα πράγματα που μας περιβάλλουν σχηματίζουν μια πραγ
ματικότητα μέσα στην οποία το σώμα περικλείεται εν μέρει (το 
σώμα δεν είναι ποτέ εξ ολοκλήρου ορατό, ακόμα και σε έναν κα
θρέφτη ή σε μια φωτογραφία). Το ον υπάρχει περισσότερο διά 
της γλώσσας του και διά της κατονομασίας των πραγμάτων
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παρά διά του σώματός του. Έτσι, η εκφορά του επωνύμου του, 
του ονόματος του, το κάνουν να υπάρχει. Μιλά, ακούει, ακούγε- 
ται, υπάρχει.

Μια αναλυόμενη μου διηγήθηκε μια μέρα έναν εφιάλτη: ήταν 
στη μέση ενός πελώριου σαλονιού όπου βρισκόταν όλη η οικογέ- 
νειά της, οι φίλοι και οι γνωστοί της. «Φαινόταν», είπε, ((ότι μι
λούσαν για μένα, πήγαινα από τη μια παρέα στην άλλη, από το 
ένα άτομο στο άλλο, τους μιλούσα, τους χαιρετούσα, ωστόσο 
κανείς δε μου απαντούσε, όλοι με αγνοούσαν. Συμπέρανα ότι ή
μουν πεθαμένη!»

Αυτό το όνειρο υπογραμμίζει πόσο η ύπαρξή μας εξαρτάται 
μάλλον από τη γλώσσα παρά από την αλήθεια των γεγονότων. 
Το σημαντικό δεν είναι να έχεις δει, αλλά να πιστεύεις στο λό
γο. Κάθε σύστημα θρησκευτικής πίστης στηρίζεται σε αυτό. 
Δεν είναι μια αρνητική κρίση, είναι μια διαπίστωση: Μας είναι 
απαραίτητο να έχουμε, για να ζήσουμε, μια γλώσσα, πίστη, ό
νειρα και πολλά συναισθήματα. Φαίνεται πιο σημαντικό στον 
άνθρωπο να ακούει ή να διαβάζει ένα λόγο σύμφωνο με την ε
πιθυμία του από το να συναντά μια οποιαδήποτε ((αλήθεια», α
κόμα κι αν είναι επιστημονική. Ο επιστημονικός λόγος είναι με
ροληπτικός εφόσον είναι το αποτέλεσμα μάλλον μιας πράξης π ί
στης παρά μιας πραγματικότητας.

Ο μικρός Ντικ του παραδείγματος της Μέΐαηίε ΚΙείη είναι 
σε μια απαθή στάση, βλέπει την αναλύτρια σαν έπιπλο, βρίσκε
ται εκτός του συμβολικού, εκτός του φαντασιακού. Χωρίς αμφι
βολία, ενοχλεί τόσο τον περίγυρό του όσο ο ίδιος νιώθει άβολα. 
Η γλώσσα είναι διαπλασμένη όπως στην εμπειρία του αντε- 
στραμμένου μπουκέτου: το βάζο αναπαριστά τη γλώσσα, περιέ
χει το φανταστικό μπουκέτο, το οποίο όμως ήταν αληθινό στην 
αρχή.
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Όλο το παιχνίδι που ενεργοποιεί ο Ραεαη, αρχίζοντας από το 
παράδειγμα του αντεστραμμένου μπουκέτου, είναι θαυμάσιο, διό
τι αυτό το πείραμα είναι επιστημονικό οπτικό μοντάζ που δείχνει 
τα όρια της επιστήμης. Το φαντασιακό, το ασυνείδητο, το Εγώ 
παρεμβαίνουν σε αυτή την επιστήμη που καθίσταται άκυρη και 
γελοία όταν δε λαμβάνει υπόψη της αυτούς τους ανθρώπινους πα
ράγοντες. Ο Ρι*£ΐιά εξηγούσε ότι ο άνθρωπος είναι διαιρεμένος στο 
σώμα και την ψυχή. Για να είναι αυστηρά επιστημονικός, ο ε
ρευνητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαίρεση του όντος.

Ο Ντικ δεν μπορεί να εκφράσει το περιεχόμενο της ψυχής του 
εφόσον δεν μπορεί να προβάλει τα συναισθήματά του στα αντι
κείμενα, που έτσι θα γίνονταν συμβολικά. Δεν μπορεί να έχει 
φυσιολογική ανάπτυξη εφόσον δεν μπορεί επίσης να δημιουργή
σει φαντασιώσεις που θα επιτρέψουν να δοθεί ένα νόημα στη 
ζωή του. Το σχήμα του αντεστραμμένου μπουκέτου μάς έδειξε 
ότι αυτό που φαινόταν στο βάζο δεν ήταν κολοκύθα, θέλο) να πω 
με αυτό ότι η οργάνωση της γλώσσας δε συντελείται κατά τύ
χη, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα μας φαίνεται τρελό ή τραβηγ
μένο από τα μαλλιά.

Η δύναμη του λόγου, στο βαθμό που η πράξη του λόγου είναι μια 
τυπική και χαρακτηριστική λειτουργία συναρμοσμένη σε ένα ή
δη εγκαθιδρυμένο συμβολικό σύστημα, είναι τυπική και σημαί- 
νουσα. (Σ 103)

ΣΥΝΟΨΗ

• Το συμβολικό δηλώνει, στη λακανική θεωρία, τη συνολική 
τάξη της γλώσσας.
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• Το παιδί ταυτίζει μια ιδέα με ένα πράγμα, δηλαδή συμβο- 
λοποιεί το φαντασιακό του.

• Το φανταστικό είναι μια τυπικά ανθρώπινη παραγωγή, 
προϊόν της ευφυΐας μας.

• Δεν πρέπει να συγχέουμε το πραγματικό με το αληθινό. 
Το πραγματικό είναι αυτό που συλλαμβάνουμε ή θεωρού
με πραγματικό. Το αληθινό είναι το συγκεκριμένο, το ορα
τό. Το έλκος είναι αληθινό, η ψυχική του αιτία είναι πραγ
ματική.

• Ο πραγματικός και ο φαντασιακός κόσμος συνδέονται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν Α ΡΚ ΙΣΣΙΣΜ Ο

Ξέρετε ότι επιμένω στην έννοια του συμβολικού λέγοντάς σας ό
τι πρέπει πάντα από το σημείο αυτό να ξεκινάμε για να κατα
λάβουμε αυτό που κάνουμε όταν επεμβαίνουμε στην ανάλυση, και
ειδικά όταν επεμβαίνουμε θετικά, δηλαδή διά της ερμηνείας. (Σ
125)

Ο λόγος καταφέρνει πολύ σπάνια να εκφράσει το βάθος του 
όντος, οι σκέψεις μας πρέπει να μεταμορφωθούν σε λέξεις μέσα 
στη γλώσσα. Η ομιλία μας δεν επιτρέπει σε αυτόν που την α
κούει να γνωρίσει πραγματικά όλο το βάθος της ψυχής μας. Α
ναμφίβολα έχετε ήδη ακούσει κάποιο ζευγάρι ερωτευμένων να 
σας δηλώνει: ((Είναι καταπληκτικό, καταλαβαινόμαστε μ ’ ένα 
βλέμμα!» Είναι αυτό που λέμε τυφλός από έρωτα* πράγματι, 
πρέπει να είναι κανείς τρελά ερωτευμένος για να νομίζει ότι έ
να βλέμμα μπορεί να εμπεριέχει τις μύχιες σκέψεις του. Αλλά 
αυτό το είδος μεταφοράς είναι επίσης η έκφραση μιας βαθιάς
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ελπίδας: ότι το βλέμμα μπορεί να αντικαταστήσει τον ανίσχυ
ρο λόγο. Πράγματι, πόσο δύσκολο είναι να εκφράσουμε τα ερω
τικά μας συναισθήματα με μερικές λέξεις, μόνο ο ποιητής, ει
δικός του μεταφορικού λόγου, το καταφέρνει, κι αυτός εν μέρει.

Η ψυχανάλυση δεν ξεφεύγει από αυτή την παγίδα, μάλιστα 
είναι διπλά αλυσοδεμένη. Ο αναλυόμενος έρχεται να εκφραστεί 
στο ιατρείο με μερικές λέξεις που είναι σαν μπουκάλια στη θά
λασσα. Το μπουκάλι είναι το περιέχον, είναι η φράση που ρίχνε
ται στον ωκεανό της ελπίδας. Στο εσωτερικό του μπουκαλιού 
βρίσκεται το πνεύμα, το μήνυμα, που δεν έχει καμιά σχέση με 
το μπουκάλι. Το μπουκάλι είναι η ομιλία, το διπλωμένο στο ε
σωτερικό του μπουκαλιού μήνυμα αναπαριστά το νόημα.

Ο αναλυόμενος ελπίζει ότι ο αναλυτής του μπορεί να τον κα
ταλάβει, όμως τι κάνει ο αναλυτής; Μαντεύει, και σε αυτό το 
παιχνίδι μαντικής συχνά λαθεύει. Ο ψυχαναλυτής πρέπει, με τα
πεινότητα, να ρωτάει, να ακούει, να μελετά τη γλώσσα του υ
ποκειμένου. Η ερμηνεία είναι λεπτεπίλεπτη και αβέβαιη.

((Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την αναλυτική εμπειρία σαν έ
να παιχνίδι, ένα δόλωμα, μια απατηλή μηχανορραφία, μια υπο
βολή. Θέτει υπό αμφισβήτηση τον πλήρη λόγο». (Σ 126)

Σε προηγούμενο κεφάλαιο ανέπτυξα το λακανικό θέμα του 
πλήρους λόγου, του ελεύθερου λόγου, λόγου χωρίς δομή, λόγου α
χαλίνωτου, πλούσιου σε νόημα, λόγου που αποκλείει την αναζή
τηση επικοινωνίας ή αναγνώρισης.

Ο λόγος μπορεί να είναι μια σύμβαση μεταξύ προσώπων, εί
ναι ένα μέσο επικοινωνίας, αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία, ό
πως το υπογραμμίζει ο Ι^οαη, τείνει να πραγματώσει μια συμ
φωνία αρχής, μια συμφωνία μορφής και όχι περιεχομένου. Μια 
συνεδρία ανάλυσης δεν μπορεί να είναι μια συνεδρία κατήχησης. 
Ο πλήρης λόγος συνεπάγεται τη μεταβίβαση:

1 3°
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Κάθε φορά που ένας άνθρωπος μιλά σε έναν άλλο με τρόπο αυ
θεντικό και πλήρη, υπάρχει, με την κυριολεκτική σημασία, μετα
βίβαση, συμβολική μεταβίβαση, συμβαίνει κάτι που αλλάζει τη 
φύση των δύο όντων που παρίστανται. (Σ 127)

Ο όρος ((μεταβίβαση» που χρησιμοποιείται εδώ πρέπει να 
εννοηθεί ως επιμέρους τμήμα της σφαιρικής έννοιας της μετα
βίβασης. Αλλά ας περάσουμε στην εξήγηση.

Αν προτείνετε σε κάποιον που τον θεωρείτε ενδιαφέροντα να 
σας εκφράσει τις ιδέες του, τα συναισθηματικά και ηθικά του προ
βλήματα, είναι σαν να του προτείνετε να αντικαθρεφτίσει την 
ψυχή του στη δική σας, για να μπορέσει να ;χντιπαρατεθεί μα
ζί της και έτσι να αναγνωριστεί, να αποκαλυφθεί. Αυτή η α
ντιπαράσταση είναι δυνατή μόνο αν αποφύγετε κάθε κρίση κι αν 
συγκεντρωθείτε με άριστη ποιότητα ακρόασης. Ο φίλος σας θα 
καταχαρεί με την υπομονή σας, με την ανοιχτή και ανιδιοτελή 
ακρόασή σας. Αυτό το διάβημα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
ηθική της ψυχανάλυσης.

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας σχέσης είναι προφανής. 
Ακούω για να κατανοήσω τον άλλο και όχι για να αντικρούσω 
το συλλογισμό του ζαλίζοντάς τον με τις δικές μου παρεμβάσεις. 
Θα επέμβω μόνο για να διευκρινίσει την ομιλία του. Αυτός ο τύ
πος ακρόασης απαιτεί μια απάρνηση, απάρνηση της δυνατότη
τας χειραγώγησης, αναγνώρισης, κατήχησης, διανοητικοποίη- 
σης και προσωπικής καταξίωσης.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε το ζήτημα των σχέσεων ανάμεσα 
στον αναλυόμενο και τον αναλυτή στο επίπεδο του Εγώ και του 
μη Εγώ, δηλαδή στο επίπεδο της ναρκισσιστικής οικονομίας του 
υποκειμένου. Εκτός αυτού, ανέκαθεν το ζήτημα του μεταβιβα-
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στικού έρωτα συνδέθηκε πολύ στενά με την αναλυτική επεξερ
γασία της έννοιας του έρωτα. (Σ 129)

Ο έρωτας είναι μια θαυμάσια εμπειρία, αρκεί να μην είναι 
νευρωσικός. Αλλά τι είναι ο νευρωσικός έρωτας; Ο έρωτας-πά- 
θος είναι, για τον Ι,αοαη, μια αληθινή ψυχολογική καταστροφή, 
οι επικριτές του εξάλλου θα τον κατηγορήσουν ότι ξεχνάει τα 
συναισθήματα και ότι πολύ συχνά χαρακτηρίζει ένα ευγενές συ
ναίσθημα ως ((αμάρτημα» νευρωσικού. Πολλοί σύγχρονοι του 
Ι,Βοαη αναλυτές και ορισμένοι φανατικοί θαυμαστές του στρώ
νουν ακόμα και σήμερα το κρεβάτι αυτού του μύθου, εκθέτοντας 
έργα ή οργανώνοντας συνέδρια που κρούουν τον κώδωνα του κιν
δύνου των ευγενών συναισθημάτων και του ερωτικού πάθους.

Αυτό ακριβώς το ζήτημα του ερωτικού πάθους εγέρθηκε πο
λύ συχνά από το διδάσκαλο που αναμφίβολα δεν περίμενε να 
παρεξηγηθεί με τόσο άσχημο τρόπο. (Πρέπει να ομολογήσουμε 
ότι ορισμένα από τα λόγια του έδιναν λαβή στις παρερμηνείες.)

ΓΙάμπολλες εργασίες της ψυχανάλυσης μιλούν για τη μετα
βίβαση ως ερωτική σχέση του αναλυόμενου προς τον αναλυτή 
του. Αυτό το θέμα είναι που πρέπει να εκληφθεί ως συλλογι
στική βάση. Η μεταβίβαση είναι μια φαντασιακή σχέση, ο με- 
ταβιβαστικός έρωτας, ο έρωτας-πάθος είναι επίσης μια φαντα- 
σιακή σχέση. ((Ο φαντασιακός έρωτας συμμετέχει εκ βαθέων 
στην ψευδαίσθηση». (Σ 130)

Τπό αυτή την έννοια, ο έρωτας επεμβαίνει στην ανάλυση στο 
βαθμό που συνδέεται με εκείνο που μπορεί να ευνουχιστεί σε μια 
φαντασιακή οργάνωση. Εξηγούμαι: η επιθυμία παντοδυναμίας, α
λάθητου, η θέληση να λειτουργεί ο κόσμος σύμφωνα με τις επι
θυμίες μας, που είναι ενδείξεις της νεύρωσης, προδίδουν την ελ
πίδα ανακάλυψης μιας αδελφής ψυχής, ικανής να μας κ&ταλα-
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βαίνει και να ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές μας απαιτή
σεις. Αυτή η άποψη για τον τέλειο έρωτα δύσκολα υποστηρίζε
ται από τους κοινούς θνητούς. Όντως το παραμικρό λάθος θα ε- 
κληφθεί ως ρήγμα που καταμαρτυρεί τη μικρότητα του υποκει
μένου. Μια τέτοια άποψη για τον τέλειο έρωτα μπορεί να υπο- 
στηριχθεί μόνο από ένα θεό. Αυτή η απατηλή αναζήτηση είναι 
μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Ο έρωτας-πάθος θα στραφεί προς 
ένα ((άπιαστο» ον, ένα θεό, έναν εκπρόσωπο της θρησκείας, έναν 
καθηγητή, έναν πολύ ηλικιωμένο συγγενή ή τον αναλυτή.

Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός, ο έρωτας για τον οποίο μι
λάμε εδώ δεν είναι η αγάπη της καθημερινής ζωής, δεν είναι η 
αλτρουιστική αγάπη προς κάποιον που αγαπάμε αγνά, δεν είναι 
ο έρωτας που τσαλακώνει τα σεντόνια του συζυγικού κρεβατιού. 
Πρόκειται εδώ, είναι σαφές, για έναν εγωιστικό έρωτα, που σχε
τίζεται μόνο με αιτήματα, εκβιασμούς και απαιτήσεις.

Αυτό το νευρωσικό παραλήρημα που είναι ο φαντασιακός έ
ρωτας επιτρέπει να εγερθούν οι πιο τρελές ερωτήσεις, να διατυ
πωθούν τα πιο αβάσιμα αιτήματα. Αυτός ο ((έρωτας» ανήκει 
στη δικαιοδοσία της ανάλυσης. Πράγματι ο αναλυόμενος τοπο
θετεί στο φαντασιακό πρόσωπο του ψυχαναλυτή του όλες τις ι
διότητες που θα ήθελε να έχει, τοποθετεί επίσης εκεί τη βεβαιό
τητα ότι ο αναλυτής γνωρίζει όλα τα ελαττώματα του αναλυό
μενου και ότι αυτός, σαν ((ζωντανός θεός», μπορεί να απαντή
σει στα ερωτήματα που θέτει στον εαυτό του ο νευρωσικός. Ε 
ντούτοις μερικές φορές ο αναλυόμενος λέει ψέματα. Είναι ένα 
σοβαρό πρόβλημα... Το κάνει για να ελέγξει τις δυνατότητες 
του αναλυτή του και συντηρεί την κρυφή ελπίδα ότι εκείνος θα 
ανακαλύψει περί τίνος πρόκειται. Το ψέμα δεν κάνει καλό σε μια 
ανάλυση.

Η υστερική γυναίκα και ο ιδεοληπτικός άνδρας (αν θέλουμε
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να υπεραπλουστεύσουμε) δεν μπορούν να αφήσουν τα λεγόμενά 
τους να ανθίσουν παρά μόνο προς αυτό το πρόσωπο, καλυμμένο 
με την αύρα της μεταβίβασης, που είναι ο αναλυτής. Σίγουρα δεν 
είναι μια αναγκαιότητα, είναι ένα εμπόδιο, αλλά συμμετέχει 
στην ανάλυση. Αυτό αναμφίβολα θα μας κάνει να κατανοήσου
με καλύτερα την αληθινή ερωτική φλόγα με την οποία ορισμέ
να πρόσωπα περιγράφουν τα ((καταπληκτικά μάτια του αναλυτή 
τους». Αυτή η περιγραφή καταμαρτυρεί την επένδυση που έγι- 
νε στο φαντασιακό απύθμενο βάραθρο των ματιών του άλλου.

Αυτή η υπερβολική μορφή έρωτα δεν πρέπει να μας τυφλώνει 
και να μας απομακρύνει από την απαραίτητη αγάπη του άλλου.

Ας συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ρηοηπ, που μας οδηγεί 
στο ερώτημα:

Σε τι βασίζεται τελικά η φροϋδική ανακάλυψη, αν όχι σε αυτή 
τη θεμελιώδη σύλληψη ότι τα συμπτώματα του νευρωσικού α
ποκαλύπτουν μια παρεκκλίνουσα μορφή της σεξουαλικής ικανο
ποίησης; (Σ 137)

Η σεξουαλική ικανοποίηση στο χριστιανικό πολιτισμό μας 
(θα παρατηρήσατε ότι δεν είπα ιουδαιοχριστιανικό, αφού αυτός 
ο όρος είναι μια γελοία και ανακριβής σύνθεση) είναι απαγορευ
μένη και οι παραβάσεις της εμπίπτουν στους θρησκευτικούς 
κανόνες. Σημαίνει δηλαδή ότι ένα σύστημα διαμορφώνεται πά
νω στο φαντασιακό σχήμα: αμαρτία, τιμωρία, εξομολόγηση, ά
φεση.

Πιστεύο^ ότι είναι ενδιαφέρον, πριν συνεχίσω, να υπενθυμίσω 
ορισμένα σημεία που συνάρθρωσαν τους προβληματισμούς του 
ΡΓ6ΐιά και σημάδεψαν τη σκέψη του Αν αδιάκοπα ο ΡιόικΙ
εναντιώνεται στη θρησκεία, καθόσον αυτή θα ήταν η αιτία των
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νευρωσικών μας ασθενειών, και ο Ραοαη μανιασμένα μας παρου
σιάζει το ((υπέρτατο αγαθό» ως αίτιο της νεύρωσης, αυτή η στά
ση προϋποθέτει ότι η θρησκεία είναι καταστρεπτική για τη σε
ξουαλική ζωή και τη λίμπιντο.

Δεν είναι αντικείμενο αυτής της εργασίας, αλλά υπάρχει με
γάλη πιθανότητα η ψυχική μας οργάνωση -υστερική, ιδεολη- 
πτική ή ψυχωσική- να θέτει τη σεξουαλικότητα στο εδώλιο του 
κατηγορουμένου επειδή είναι πολύ ζωώδης, πολύ απομακρυ
σμένη από τη μεγαλύτερη των νευρωσικών μας επιθυμιών, την 
επιθυμία να εκπληρώσουμε εδώ κάτω μια αποστολή.

Αλλά τα διαβήματα του ΡΐΌΐιά και του Ραοαη είναι πολύ α
ναγωγικά σε αυτό τον τομέα: ο ΡγοικΙ συγχέει τον πιο απλοϊκό 
χριστιανισμό με έναν ιουδαϊσμό τον οποίο δε γνωρίζει καλά. Η 
εβραϊκή καταγωγή του ¥ΐ£\ιά είναι θεμελιώδης στη σκέψη του, 
ό,τι κι αν λέει. Μια προσεκτική ανάγνωση των έργων του πα
τέρα της ψυχανάλυσης μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά. Όσον 
αφορά στον Ραοαη, μιλάει για τα θρησκευτικά ζητήματα με φο
βερή σύγχυση. Σε ένα κείμενο επικαλείται τους χριστιανούς 
στοχαστές, αν δεν επικαλείται ξεκάθαρα το Θεό, σε άλλα επι
κυρώνει το θάνατο του Δημιουργού. Αυτή η λακανική σύγχυση 
είναι από τις πλέον ενδιαφέρουσες: παρότι οι φιλόσοφοι που ε
πηρέασαν τη σκέψη του είναι ελκυστικοί, ωστόσο του είναι α
ναγκαίο να έχει ένα ((σύστημα» αναφοράς και γνωρίζουμε τη 
γοητεία που ασκούσε στον Ρ<ιαιη η ασιατική σκέψη.

Η έμμονη ιδέα του Ραοαη είναι να ελπίζουμε κρυφά ότι κά
ποτε θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ενοχή. Σίγουρα 
μας διδάσκει το αντίθετο, αλλά αυτή η έγνοια είναι κυρίαρχη 
μέχρι και τα τελευταία σεμινάριά του. Ωστόσο δεν πρέπει να 
θεωρούμε ανόητο τον Παριζιάνο αναλυτή. Πέρα από τη συντη
ρούμενη σύγχυση, μοιάζει να θέλει να μας ψιθυρίσει στο αυτί:
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όποια κι αν είναι τα διαβήματα μας για να ξεφύγουμε από την 
ενοχή, οι προσπάθειές μας είναι μάταιες.

Από αυστηρά ανθρωπολογική άποψη, μπορούμε να διαπι
στώσουμε ότι όλοι οι πολιτισμοί είχαν ανάγκη από πολλούς ή α
πό ένα Θεό, που θεσπίζει νόμους και επιβάλλει την υπακοή σε 
αυτούς. Παρατηρούμε επίσης, χωρίς να υπάρχουν γ ι ’ αυτό ση
μαντικές αιτίες, ότι οι μονοθεϊστικές θρησκείες τα «κατάφεραν» 
καλύτερα από τις πολυθε'ιστικές. Το πρόβλημα που τίθεται δεν 
είναι αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, προφανώς φαντάζει ανα
γκαίος, φαίνεται σαν μια ανάγκη του ανθρώπου για να ανταπο- 
κριθεί στα υπαρξιακά του προβλήματα. Ένας Θεός επιτρέπει ε
πίσης να φαντασιώνουμε ή, ακόμα καλύτερα, να συμβολοποιού- 
με τις τραυματικές φυσικές ενορμήσεις, όπως η σεξουαλικότη
τα. Ο ΡιόικΙ μάς το δίδαξε, ο Ι^οαη, με τη σειρά του, το υπο
γράμμισε, βρίσκεται στον πυρήνα της θεωρίας του απο- 
τελεί ομόφωνη άποψη των σύγχρονων ψυχοθεραπευτών: η λί- 
μπιντο καθορίζει τη νεύρωση.

Ο Ραοαη μάς υπενθυμίζει ότι ο ΡιόικΙ προβαίνει σε μια διά
κριση ανάμεσα σε ενορμήσεις του Εγώ και λιβιδινικές ενορμήσεις.

Με τη γνωστή του εντιμότητα ο ΡιέικΙ διευκρινίζει ότι η επιμο
νή του να συντηρεί αυτή τη διάκριση βασίζεται στην εμπειρία 
του από τις νευρώσεις, που στο κάτω κάτω δεν είναι παρά μια 
περιορισμένη εμπειρία. IV αυτό λέει, εξίσου καθαρά, ότι μπο
ρούμε να υποθέσουμε, σε ένα πρωταρχικό στάδιο, προγενέστερο 
αυτού στο οποίο μας επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση η ψυχανα
λυτική έρευνα, μια κατάσταση ναρκισσισμού, όπου είναι αδύνα
τον να διακρίνουμε τις δύο θεμελιώδεις τάσεις: τη σεξουαλική ε- 
νόρμηση και τις ενορμήσεις του Εγώ. (Σ 138)

Αυτή η ανάπτυξη έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το Εγώ είναι
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διαποτισμένο με τη σεξουαλική ενόρμηση. Η ψυχανάλυση τονί
ζει έτσι τον πρωταρχικό χαρακτήρα του σεξουαλικού ενστίκτου 
στους ψυχολογικούς μηχανισμούς. Αυτή η διαπίστωση ανοίγει 
μια σειρά ερωτημάτων που έθεσαν οι δυο ψυχαναλυτές.

Ποιος είναι ο συγκεκριμένος μοχλός που καθορίζει τη λειτουργία 
του τεράστιου σεξουαλικού μηχανισμού; Τι τον πυροδοτεί; (...) 
Δεν είναι η πραγματικότητα του σεξουαλικού συντρόφου, η ιδι
αιτερότητα ενός ατόμου, αλλά κάτι που έχει ιδιαίτερη σχέση με 
μια εικόνα. (...) Η λιβιδινική ενόρμηση εστιάζεται στη λειτουρ
γία του φαντασιακού... Άρα πρέπει να διευκρινίσουμε τώρα τις 
σχέσεις της λίμπιντο με το φαντασιακό και το πραγματικό και 
να επιλύσουμε το πρόβλημα της πραγματικής λειτουργίας που ε- 
πιτελεί το Εγώ στο πλαίσιο της ψυχικής οικονομίας. (Σ 140)

Με αφετηρία την παρέμβαση του ΟοΙανο Μαπηοπί στο σεμι
νάριό του της 24ης Μαρτίου 1954, θα μας μιλήσει για τους δύο 
ναρκισσισμούς.

Είναι αναγκαίο να αναφέρουμε μια προκαταρκτική διευκρί
νιση πριν παρουσιάσουμε τους δύο ναρκισσισμούς. Σε μια προη
γούμενη ανάλυση, ανακαλύψαμε ότι το ανθρώπινο ον δίνει στα 
αντικείμενα μια αξία, ένα φαντασιακό σύμβολο. Με άλλα λόγια, 
επενδύει την εικόνα των αντικειμένων. Θυμόμαστε το μοντάζ 
του αντεστραμμένου μπουκέτου, που υποδηλώνει ότι κάθε α
ντικείμενο επηρεάζεται από μια συναισθηματική αξία. Ας ανα
φερθούμε τώρα στο στάδιο του καθρέφτη. Η εικόνα που βλέ
πουμε στον καθρέφτη, η ίδια μας η αντανάκλαση, μας φαίνεται 
ξένη, η εικόνα είναι άλλη, παρότι το πρόσωπο που είναι εκεί μπρο
στά μας φαίνεται πανομοιότυπο μ ’ εμάς και υποδαυλίζει επί
σης ένα συναίσθημα δυσφορίας.

Ο άλλος, ιδωμένος έτσι, μας ταράζει επειδή δε συμφωνεί με
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την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας (το ιδανικό του Εγώ).
Ο πρώτος ναρκισσισμός θα ήταν ο όρος που καθορίζει το φαι

νόμενο επένδυσης των αντικειμένων τα οποία περιγράφονται 
στην εμπειρία του αντεστραμμένου μπουκέτου. Ο δεύτερος ναρ
κισσισμός είναι η επένδυση στον άλλο, που αντιπροσωπεύεται α
πό το στάδιο του καθρέφτη.

Αυτά τα επιχειρήματα μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ό
τι η λίμπιντο είναι ταυτόχρονα επενδεδυμένη στον εαυτό της, 
στους άλλους και τα αντικείμενα. Πού βρίσκεται η πραγματι
κότητα σε όλα αυτά, υπάρχει άραγε μια «αντικειμενική» πραγ
ματικότητα που δε θα ήταν στιγματισμένη από αυτή τη θεμε
λιώδη αλλοτρίωση; Οι φανταστικές επενδύσεις, ωθούμενες από 
τη λίμπιντο, κατασκευάζουν μια πραγματικότητα που είναι η 
μόνη γνωστή στον άνθρωπο.

Ο Ι^οαη, αρνούμενος να απλοποιήσει τα πράγματα, θα μας 
οδηγήσει ακόμα πιο μακριά:

... ή ο έρωτας είναι αυτό που περιγράφει ο ΡιόικΙ, ριζικά φαντα- 
σιακή λειτουργία, ή είναι το θεμέλιο και η βάση του κόσμου. Με 
τον ίδιο τρόπο που υπάρχουν δύο ναρκισσισμοί, πρέπει να υπάρ
χουν δύο έρωτες... (Σ 145)

Σε αυτή τη θέση ο Ι^οαη δεν πάει πιο πέρα, ωστόσο θέτει 
τις βάσεις ενός συλλογισμού που προέβαλε ήδη στη ((Διάλεξη 
της Ρώμης», υπάρχει ένας έρωτας του αντικειμένου και ένας έ
ρωτας στραμμένος προς τον άλλο ως όμοιο. Πράγμα που δεν α
ποκλείει, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, το συναίσθημα από τη 
θεωρία του Ι^ α η .
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ΣΥΝΟΨΗ

• Ο αναλυόμενος δεν μπορεί να ελπίζει ότι ο αναλυτής του 
θα τον ακούσει παρά μόνο αν αναπτύξει μια επαρκώς με
ταφορική γλώσσα.

• Η ακρόαση του αναλυτή απαιτεί απάρνηση. Απάρνηση των 
χειραγωγήσεων, της αναγνώρισης, της κατήχησης, του 
διανοουμενισμού και της προσωπικής καταξίωσης.

• Ο έρωτας είναι θαυμάσιος, υπό τον όρο να μην είναι νευ- 
ρωσικός, δηλαδή να μην κατευθύνεται προς την αναζήτη
ση του υπέρτατου πλάσματος.

• Η λίμπιντο καθορίζει τη νεύρωση.
• Ο πρώτος ναρκισσισμός είναι αυτός που επενδύεται στα α

ντικείμενα (το αντικείμενο δέχεται μια ναρκισσιστική συ
ναισθηματική αξία).

• Ο δεύτερος ναρκισσισμός είναι η αυτοεπένδυση στον εαυ
τό ή στον άλλο.

• Ως εκ τούτου υπάρχουν δύο μορφές έρωτα: ο έρωτας του 
«αντικειμένου» που επιλέγουμε, και ο έρωτας του άλλου 
καθόσον αυτός είναι αντανάκλασή μας.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΕΓΩ

Ο ΡΐΌΐιά αναρωτιέται γιατί ο άνθρωπος εξέρχεται από το ναρκισ
σισμό. Γιατί είναι ανικανοποίητος ο άνθρωπος; Σε αυτή την πραγ
ματικά κρίσιμη στιγμή της επιστημονικής του θεώρησης, ο Ργ£ικ1 
μάς παραπέμπει στον Ηαικ\ Ο Θεός λέει: «Η αρρώστια είναι το 
τελευταίο προπύργιο της δημιουργικής ώσης. Δημιουργώντας, μπό
ρεσα να θεραπεύσω. Δημιουργώντας, έγινα υγιής». (Σ 151)
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Η λίμπιντο αναχαιτίζεται από την αρρώστια, εμποδίζεται. 
Έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί η υποχονδρία από αυτή την άπο
ψη. Ο Υτεηά εξηγούσε ότι η υπερδιέγερση που οφείλεται στο υ
ποχονδριακό άγχος θα μπορούσε να συγκριθεί με τη σεξουαλική 
διέγερση. Αυτή την πρόταση ξαναπροβάλλει ο Ι^οαη όταν δη
λώνει: «Ο άνδρας έχει δύο πρωτογενή σεξουαλικά αντικείμενα: 
τον εαυτό του και τη γυναίκα που ασχολείται μαζί του». (Σ 151)

Μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί η γυναίκα αναλαμβάνει 
συχνά αυτόν το ρόλο ((καταξίωσης» του άνδρα. Για να το κατα
νοήσουμε, πρέπει να επανέλθουμε στην επιθυμία του όντος. Ο 
νευρωσικός άνδρας (δηλαδή όλοι μας, ας μην τρέφουμε αυταπά
τες) τοποθετείται στη θέση του θεϊκού απεσταλμένου που πρέ
πει να επιτελέσει ένα σκοπό. Είναι αναγκαίο να αναγνωρίσου
με στον νευρωσικό την επιθυμία να είναι ένας Μεσσίας.

Η γυναίκα τοποθετείται, έτσι, φανταστικά στο ρόλο της 
βοηθού, της αγίας, της μητέρας του θεϊκού Μεσσία. I V αυτό οι 
γυναίκες, υπό την επήρεια φανατικών θρησκόληπτων συζύγων, 
υποτάσσονται και αποδέχονται σιωπηρά αυτόν το ρόλο, πιστο
ποιώντας έτσι τη νευρωσική θέση του συζύγου περί θεϊκής επί
γειας αποστολής του. Διευκρινίζω ότι η αυστηρή θρησκευτική 
ατμόσφαιρα μπορεί να βρίσκεται σε εντελώς λανθάνουσα κατά
σταση.

Αναζητώντας αιώνια το αντικείμενο της αποστολής του, ο 
άνθρωπος είναι διαρκώς ανικανοποίητος. Κάνει ό,τι μπορεί να 
φανταστεί για να βρει την απάντηση. Για παράδειγμα, θα ε
φευρίσκει φανταστικές διαταραχές (ο υποχονδριακός φοβάται συ
νεχώς μήπως αρρωστήσει), θα υποφέρει από ψυχοσωματικές α
σθένειες, ώστε να μπορεί να διερευνά τις ψευδαισθησιακές πλη
γές και αρρώστιες του με στόχο να ανακαλύψει την αιτία της έ
λευσής του στη γη. Έτσι εξηγούνται οι ακρωτηριασμοί, οι α
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σκητισμοί, τα στίγματα, οι αυτοτιμωρίες και τα μαρτύρια που 
σχετίζονται με τη θρησκεία, στα οποία υποβάλλεται συνειδητά 
ή ασυνείδητα ο άνθρωπος. Ο ναρκισσισμός του μοιάζει να απα- 
λείφεται χάρη στη διαρκή ανικανοποίηση.

Να λοιπόν που διαφωτίζεται αυτή η φράση του ΡιόικΙ: ((Δη
μιουργώντας, μπόρεσα να θεραπεύσω». Αυτή η εμμονή να ανα
καλυφθεί η αποστολή παραμένει αμείωτη* αντίθετα, η επιθυμία 
που βρίσκει εκεί καταφύγιο μπορεί να μετουσιωθεί. Όταν το υ
ποκείμενο ευνουχίζεται από την πιθανότητα να γνωρίσει τον ι
δανικό σκοπό του, μπορεί επιτέλους να δημιουργήσει κάτι που 
προσεγγίζει την αρχική επιθυμία του και έτσι να ηρεμήσει. Στη 
διάρκεια του πρώτου μέρους της ανάλυσης ο ασθενής βρίσκεται 
σε κατάσταση προσμονής, περιμένει οριστικές απαντήσεις από 
τον αναλυτή του. Στην πορεία της θεραπείας θα κατανοήσει ό
τι το μόνο πράγμα που τον ωθεί είναι η επιθυμία του. Η επιθυ
μία, όντας πάντα ηθική, είναι ένα είδος μετουσίωσης της απο
στολής. Προς το τέλος της ανάλυσης το υποκείμενο περνά στη 
δράση, δηλαδή δημιουργεί. Ας πάρουμε ένα αρκετά κοινό παρά
δειγμα. Μια αναλυόμενη έρχεται να με συμβουλευτεί επειδή υ
ποφέρει από φοβερό άγχος. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το 
γεγονός ότι μένει όλη μέρα στο σπίτι περιμένοντας το σύζυγό 
της. Ανακαλύπτει ότι τα άγχη της οφείλονται στην αδυναμία 
ένταξής της στο κοινωνικό πεδίο * με άλλα λόγια, επειδή δε διε
ρευνά την αποστολή της, δεν αντιλαμβάνεται την επιθυμία της. 
Την εξιδανικευμένη επιθυμία της να γίνει νοσοκόμα... Σε αυτό 
το επάγγελμα αναγνωρίζουμε το νόημα της αποστολής, το κοι
νωνικό και ηθικό νόημα. Στη διάρκεια της θεραπείας της θα 
μάθει αυτό το επάγγελμα και θα γίνει νοσοκόμα, προσεγγίζο
ντας έτσι την επιθυμία της: μετουσίωση σύμφωνη με την αρχή 
της πραγματικότητας.
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Η διαμόρφωση ενός ιδανικού, συνεπώς, κατευθύνει εκ μέρους του 
Εγώ την απώθηση. ΙΙρος αυτό το ιδανικό Εγώ προσανατολίζε
ται τώρα η αγάπη του εαυτού, που απολάμβανε κατά την παιδι
κή ηλικία το αληθινό Εγώ. (Σ 153)

Η ναρκισσιστική διαμόρφωση της ύπαρξής μας προσδοκά 
και απαιτεί, εκ μέρους των ανώτερων οργανώσεων που διευθύ
νουν τον κόσμο, εκ μέρους του περίγυρου και της κοινωνίας, να 
επανεύρει την ικανοποίηση που ένιωθε το μικρό παιδί όταν όλος 
ο κόσμος ήταν σκυμμένος πάνω από την κούνια του. Όπως το 
υπογραμμίζει ο ¥ΐεκά στην Εισαγωγή στο ναρκισσισμό:

... προς αυτό το ιδανικό Εγώ  κατευθύνεται τώρα η αγάπη του ε
αυτού, που απολάμβανε, στο παιδί, το αληθινό Εγώ. (...) Δε θέ
λει να απαρνηθεί τη ναρκισσιστική τελειότητα της παιδικής του 
ηλικίας και (...) ψάχνει να τη δει με τη νέα μορφή του ιδανικού 
του Εγώ. (Σ 153)

Σε αυτό το απόσπασμα ο ΡΐΌΐιά χρησιμοποιεί δύο διαφορετι
κούς και αντίθετους όρους: ιδανικό Εγώ και ιδανικό του Εγώ. Το 
ιδανικό του Εγώ σχετίζεται με τη μετουσίωση, είναι το πρότυπο 
προς το οποίο το υποκείμενο ζητά να συμμορφωθεί. Αντίθετα, το 
ιδανικό Εγώ σχετίζεται με το ναρκισσισμό, είναι το ιδανικό της 
παντοδυναμίας που έχει διαπλαστεί με πρότυπο το παντοδύναμο 
παιδί-τύραννος. Μπορεί η διαφορά να φαίνεται ελάχιστη, εντούτοις 
είναι θεμελιώδης για την κατανόηση της αναλυτικής θεωρίας.

Ο δ£Γ£6 Ι^ οΙ ι̂γο και ο Ι^οαη, από κοινού, στο σεμινάριο της 
31ης Μαρτίου 1954, θα διασαφηνίσουν τη σκέψη του ΡγοικΙ, δη
λαδή ότι υπάρχει μια σαφής διαφορά μεταξύ μετουσίωσης και 
εξιδανίκευσης. Ίσως όμως πρέπει να επανέλθουμε στην απόδει
ξη διά του παραδείγματος.
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Ως βρέφη, ενώ απλώς μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια 
μας, ήμασταν, οι περισσότεροι από μας, βγαίνοντας από την κού
νια, πλασματάκια πλημμυρισμένα από την αγάπη των γονιών 
μας. Το μυαλό μας, αν και δεν ήταν ακόμα ικανό για ώριμη σκέ
ψη, είχε αρκετή ικανότητα για να καταλαβαίνει, ή να φαντάζε
ται ότι καταλαβαίνει, περίπου τα εξής: ((Αν οι γονείς μου με λα
τρεύουν, σημαίνει ότι είμαι εξαιρετικός, άρα έχω τη βεβαιότη
τα ότι είμαι πολύ πάνω από τη μάζα. Έχω μάλιστα την εντύ
πωση ότι κάτι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω τους υπανά
πτυκτους που ζουν σε αυτή τη γη. Επομένως είμαι ένα αξιο
θαύμαστο ον και τα άλλα πρόσωπα που με περιβάλλουν είναι 
στην υπηρεσία μου». Πρόκειται γ ι’ αυτό που ο ΡΓουά αποκαλεί 
πιο κομψά ((νηπιακό ναρκισσισμό».

Το ιδανικό δεν είναι εξωτερικό στο παιδί, παράγεται από το 
Εγώ. Είναι το ιδανικό Εγώ.

Το όνειρο θα σβήσει με την επίγνωση των ορίων μας. Τι 
λύσσα! Τι απόγνωση! Το Εγώ μου δεν είναι αντίστοιχο των α- 
παιτήσεών μου και με μια επιδέξια τακτική οπισθοχώρηση θα 
ξεκινήσω για την αναζήτηση του ιδανικού του Εγώ. Με άλλα 
λόγια, θα ακολουθήσω το δρόμο που οδηγεί στο ιδανικό μου.

Κι εδώ επίσης θα συναντήσω την απογοήτευση, καθώς α
νακαλύπτω με έκπληξη ότι υπόκειμαι σε περιορισμούς. Πρέπει 
να μελετήσω σκληρά, πρέπει να κάνω προσπάθειες, δεν είμαι ο 
μόνος στο δρόμο προς την επιτυχία.

Για να πραγματοποιήσω το σκοπό μου, θα χρειαστεί να πε
ριορίσω τις απαιτήσεις μου, να περάσω τις επιθυμίες μου από 
το φίλτρο της αρχής της πραγματικότητας, να λάβω υπόψη μου 
τους σωματικούς και διανοητικούς περιορισμούς μου. Μόνο ύ
στερα από αυτή την εργασία η αρχική μεγαλομανής επιθυμία 
μου θα μεταμορφωθεί, θα μετουσιωθεί για να επιτρέψει την
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πραγμάτωσή της μέσα στο συγκεκριμένο. Το μικρό παιδί ονει
ρεύεται ότι είναι κυρίαρχος του κόσμου, η επιθυμία του εκφρά
ζεται από τα ύψη του ιδανικού Εγώ, ο έφηβος κατασκευάζει έ
να υπέρμετρο ναρκισσιστικό ιδανικό, αλλά ήδη λιγότερο παρά
λογο· τέλος, ο ενήλικας οφείλει να βαδίσει προς την πραγματο
ποιήσιμη επιθυμία του. Αυτή όμως η ιδανική πορεία δεν είναι η 
διαδρομή του νευρωσικού, ο οποίος είτε καθηλώνεται σε ένα στά
διο είτε χάνεται από τον έναν αντικατοπτρισμό στον άλλο, χω
ρίς να πραγματώνεται η παραμικρή δόμηση. Ακατάπαυστα τεί
νουμε να ξαναβρούμε την άνεση του νηπιακού ναρκισσισμού.

Η ανάπτυξη του Εγώ συνιστά μια απομάκρυνση από το νήπια - 
κό ναρκισσισμό και παράγει μια δυναμική προσπάθεια επανά- 
κτησής του. Αυτή η απομάκρυνση πραγματοποιείται μέσω μιας 
μετάθεσης της λίμπιντο σε ένα έξωθεν επιβεβλημένο ιδανικό του 
Εγώ και η ικανοποίηση προκύπτει από την εκπλήρωση αυτού 
του ιδανικού. (Σ 156)

Η νηπιακή ικανοποίηση στρέφεται γύρω από το οιδιπόδειο, 
το παιδί επιθυμεί να απολαμβάνει ολοκληρωτικά τις υπηρεσίες 
της μητέρας του και φαντάζεται ότι ο ρόλος της γεννήτορός του 
σε αυτή τη γη είναι να βρίσκεται στις διαταγές του παιδιού-τυ- 
ράννου της. Ο πατέρας, σε αυτό το σενάριο, είναι ένα ((εμπόδιο 
της ηδονής». Η λίμπιντο, η επιθυμία απόλαυσης, θα μετατεθεί 
προς ένα νέο στόχο: το ιδανικό του Εγώ. Αλλά αυτό το ιδανικό 
δεν είναι καρπός του ίδιου του υποκειμένου, όπως διαπιστώσα
με προηγουμένως, το ιδανικό κατασκευάζεται με βάση τις ιδα
νικές επιθυμίες των προσώπων που αποτελούν τον περίγυρο του 
υποκειμένου.

Έτσι, το ιδανικό θα είναι ένα αμάλγαμα των επιθυμιών του
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πατέρα, της μητέρας, ενός θείου, ενός αδελφού, ενός καθηγητή 
κτλ.

Πράγμα που οδηγεί τον Ι,Βοαη στο να αναπτύξει την εγε- 
λιανή ιδέα ότι η επιθυμία είναι πάντα η επιθυμία του άλλου. 
Στο σημείο αυτό, όπως και αλλού στη διανοητική μας οργάνω
ση, δεν υπάρχει καθαρή δημιουργία.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η θεμελίωση του γεγονότος ότι ανάμε
σα στα ζωντανά πλάσματα μόνο ο σύντροφος του ιδίου είδους, 
κάτι που δεν τονίζεται πάντα όσο πρέπει, μπορεί να πυροδοτή
σει αυτή την ειδική μορφή που αποκαλείται σεξουαλική συμπε
ριφορά. (Σ 158)

Η λίμπιντο σχηματίζεται με βάση την επιθυμία του άλλου, 
ενός κοντινού άλλου τον οποίο διερευνούμε φαντασιακά. Η ανά
λυση εισάγει κατά μείζονα τρόπο σε αυτή τη διερώτηση του φα- 
ντασιακού που θέτουμε στον άλλο ενώπιον μας. Το τέλος της 
ψυχανάλυσης βασίζεται στην εξέλιξη αυτής της ανακάλυψης: ο 
συνομιλητής μας έχει έναν τρόπο σκέψης που μας είναι άγνω
στος, αλλά προτιμούμε να πιστέψουμε ότι το μήνυμά του είναι 
σαφές, κατασκευάζοντας έτσι γύρω από τη συμπεριφορά του μια 
παράξενη ιστορία που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματι
κότητα.

Η ανακάλυψη του άλλου σχετίζεται με τη σεξουαλικότητα 
και μάλιστα με το ναρκισσιστικό ερωτισμό. Ο νάρκισσος είναι 
ερωτευμένος με τον ίδιο του τον αντικατοπτρισμό, ερωτευόμα
στε τον άλλο στο βαθμό που είναι η ίδια μας η εικόνα. Εικόνα 
που εξηγεί επίσης τις ομοφυλοφιλικές τάσεις μας, που είναι 
στενότερα συνδεδεμένες με το ναρκισσισμό.

Πέρα από αυτούς τους συλλογισμούς, μπορεί επίσης να σκε-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΑΚΛΝ'
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ΜίΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

φτούμε ότι δηλώνουμε την αγάπη μας με στόχο να εισπράξου- 
με ως ανταπόδοση το θαυμασμό του άλλου, θαυμασμός ο οποίος 
θα εκπληρώσει τις νηπιακές ναρκισσιστικές απαιτήσεις.

... ο άλλος που είμαστε είναι εκεί όπου είδαμε πρώτα, το  Εγώ 
μας, έξω από μας, με ανθρώπινη μορφή. (...) Το ανθρώπινο ον 
βλέπει την πραγματωμένη ολική μορφή του, τον αντικατοπτρι
σμό του εαυτού του, μόνο έξω από το ίδιο. (Σ 160)

Έξω από μας αναζητάμε τις ταυτίσεις μας και τις απαντή
σεις μας στις ερωτήσεις που εγείρει η αναζήτηση του ιδανικού 
του Εγώ. Αυτή η αναζήτηση του φαντασιακού γίνεται με τη 
συμβολική υποστήριξη της γλώσσας. Δε χρειάζεται να πούμε 
πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της γλώσσας για τη δόμηση του 
φαντασιακού. Ακατάπαυστα θέτουμε στον άλλο μια σειρά ερω
τημάτων, διότι η συμβολοποίηση του φαντασιακού μας είναι ε
πικίνδυνη, και μία από τις σκοπιμότητες της ψυχανάλυσης εί
ναι να βρει τη γλώσσα, τη συμβολική ανταλλαγή που επιτρέπει 
στα ανθρώπινα όντα να συνδέονται μεταξύ τους.

ΣΥΝΟΨΗ

• Ο νευρωσικός είναι σε αναζήτηση της επίγειας αποστο
λής που έχει να εκπληρώσει ως θεϊκός απεσταλμένος.

• Το άγχος και η υποχονδρία υπάρχουν ως αφορμές για να 
διερωτώνται οι άνθρωποι πάνω στο νόημα της ζωής.

• Το ιδανικό του Εγώ σχετίζεται με τη μετουσίωση, δηλα
δή την επιθυμία που έχει περάσει από το φίλτρο της πραγ
ματικότητας.
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• Το ιδανικό Εγώ είναι καθαρό προϊόν του νηπιακού ναρ
κισσισμού.

• Η λίμπιντο και η επιθυμία σφυρηλατούνται με αφετηρία 
τον άλλο.

• Η επιθυμία είναι η επιθυμία του άλλου.
• Το φαντασιακό δεν μπορεί να εκφραστεί μέσα στο πραγ

ματικό παρά μόνο διαμέσου της οδού του συμβολικού, δη
λαδή της γλώσσας.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ

Το σεμινάριο της 7ης Απριλίου 1954, που στο πρώτο μέρος του 
είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον Ηνρροΐίΐο και τον χα
ρακτηρίζεται από πληθώρα ιδεών που θα βλαστήσουν αργότερα 
σε άλλα σεμινάρια.

Για να παραμείνει γόνιμο το κείμενο, πρέπει κυρίως να μην 
το κατατεμαχίζουμε, αλλά μάλλον να το αφήνουμε να ανθίζει σύμ
φωνα με τη διάθεση της προσωπικής ερμηνείας. Αυτό το διά
βημα, όπως έχω ήδη παρατηρήσει, δεν αποτελεί προδοσία· α
ντίθετα, εντάσσεται στην κατεύθυνση της θέλησης εκείνου ο ο
ποίος δε δίστασε, για να διασώσει τη δημιουργικότητα, να κα
ταργήσει τη δική του ψυχαναλυτική εταιρεία.* Πρώτη σπουδαία 
ιδέα, ήδη εκφρασμένη στα Γραπτά: όταν το βλέμμα μας πηγαί
νει προς τον άλλο, είναι για να συλλάβουμε κάτι από αυτόν, το 
οποίο θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τι είμαστε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

* Ο συγγραφέας εννοεί τη Φροϋδική Σχολή του Παρισιού που ίδρυσε καί. 
δί,ηύθυνε ο από το 1964 ως το 1980, οπότε και ανακοίνωσε τη διάλυ
σή της. (Σ.τ.Μ.)
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Μ ΙΣΚΑ ΝΤΕΤΙ

Συμπερασματικά, κοιτάζω τον άλλο σαν ένα ταυτόσημο και ταυ
τόχρονα διαφορετικό ον, το οποίο θα μπορούσε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις μου. Έτσι, παρατηρώ τον εαυτό μου στον καθρέφτη 
του άλλου για να γνωρίσω ποιος είμαι.

Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί στον καθρέφτη ή στον άλ
λο είναι μόνο ένα σώμα, κάτι επίπλαστο, που δεν προσθέτει 
πολλά πράγματα στη συνείδησή μας, αλλά δεν καταφέρνει και 
να αποδεσμευθεί από αυτή.

Ο άνθρωπος, στις πρώτες φάσεις του, δε φτάνει εξαρχής, με κα- 
νέναν τρόπο, σε μια κυριαρχημένη επιθυμία. Αυτό που αναγνω
ρίζει και παγιώνει στην εικόνα του άλλου είναι μια κομματια
σμένη επιθυμία. Και η φαινομενική κυριαρχία της εικόνας του 
καθρέφτη, τουλάχιστον εν δυνάμει, του παρουσιάζεται σαν ολι
κή. (Σ 170)

Το υποκείμενο δεν αναγνωρίζει στον άλλο παρά ένα μέρος 
της επιθυμίας του, και ο Ηγρρο1ίΐ£, αναλύοντας την ιδέα της 
διάσπασης της εικόνας σε δύο σώματα, αναφέρει:

... αυτό που βλέπω συντεθειμένο, είτε στον άλλο είτε στη δική 
μου εικόνα στον καθρέφτη, είναι αυτό που δεν είμαι και μάλιστα 
αυτό που είναι πέρα από μένα. Είναι αυτό που ονομάζω ιδανικό, 
γλυπτό σώμα ή άγαλμα. (Σ 171)

Αισθανόμαστε κομματιασμένοι, αναζητώντας τον εαυτό μας, 
ενώ φανταζόμαστε τον άλλο σαν ένα τέλειο, ενιαίο σώμα.

Αυτός ο συλλογισμός οδηγεί τον Ι^οαη στο να καταδείξει ό
τι κατά την αναζήτηση και τον αναστοχασμό του εαυτού διαμέ
σου του άλλου εγκαθίσταται το ένστικτο του θανάτου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

Καταρχάς η λιβιδινική υποβολή περιέχει για το άτομο μια ανε
πανόρθωτα θνητή αξία. (...) Κατά δεύτερο λόγο το ένστικτο του 
θανάτου προσλαμβάνει στον άνθρωπο ένα διαφορετικό νόημα κα
θόσον η λίμπιντο του είναι αναγκασμένη εκ γενετής να περνά α
πό ένα φαντασιακό στάδιο. (Σ 171)

Τι θέλει να πει αυτός ο λόγος; Κοιτάζοντας τον άλλο μπρο
στά μου, ανακαλύπτω ένα θνητό ον, αυτή η ανακάλυψη δεν εί
ναι μια παραδοξότητα εφόσον η αιώνια ζωή είναι η φαντασιακή 
μου επιθυμία* μόνο όταν ανακαλύπτω ότι δεν είμαι μοναδικός, 
ότι μοιάζω με τον άλλο, τότε μόνο χρειάζεται να αποδεχτώ τη 
θνητή μου μοίρα.

Το δεύτερο σημείο, παρά την ασάφειά του, μας προετοιμά
ζει να κατανοήσουμε ότι η σεξουαλική επιθυμία, όσο κι αν μοιά
ζει να αφορμάται από ένα ερωτικό συναίσθημα, καταλήγει να 
γλιστρά στην ερωτική πράξη, δηλαδή να εκπίπτει στο πραγμα
τικό. Ο δε διστάζει να δηλώσει: ((Είμαστε όλοι μας σύμ
φωνοι πως ο έρωτας είναι μια μορφή αυτοκτονίας». (Σ 172)

Ο έρωτας μπορεί, τουλάχιστον όπως πιστεύουν ορισμένοι, να 
οδηγήσει, αν όχι στην αιώνια ζωή, τουλάχιστον στον έβδομο ου
ρανό. Η σεξουαλικότητα τοποθετεί, από την πλευρά της, τον έ
ρωτα σε ένα χρονικά περιορισμένο πραγματικό, ενώ το προϊόν 
της σεξουαλικής πράξης είναι κι αυτό επίσης θνητό.

Ο έρωτας βασιλεύει στην απεραντοσύνη της σκέψης μας, έ
ξω από το χρόνο, η σεξουαλικότητα μας τραβά στη γη από το 
πόδι. Η σημασία αυτής της ανακάλυψης, σαν το αυγό του Κο- 
λόμβου, είναι θεμελιώδης για την αναλυτική πρακτική, μέσα στην 
οποία συναντάμε αδιάκοπα τα προβληματικά ζητήματα που 
προέρχονται από το ανακάτεμα, από το μείγμα που αποτελεί- 
ται από έρωτα και σεξουαλικότητα.
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ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤί

Ένα μικρό παράδειγμα: ένα ζευγάρι που ο καθένας θα μπο
ρούσε να χαρακτηρίσει ως υποδειγματικό φθείρεται αργά αλλά 
σταθερά. Το διαζύγιο φαντάζει σαν μοναδική λύση. Γιατί έφτα- 
σαν ως εδώ; Είναι απλούστατο. Ύστερα από πολλά χρόνια ευ
τυχίας ο άνδρας, παρασυρμένος από το μεθύσι και από την πα
ρέα, καταλήγει σε αυτό που ονομάζουμε μπορντέλο. Γεμάτος 
τύψεις, την επόμενη κιόλας μέρα εξομολογείται το παραστρά
τημά του στη γυναίκα του. Όλα γκρεμίζονται, όλα χάνονται, ο 
έρωτας είναι νεκρός.

Τι συμβαίνει μες στο κεφάλι αυτής της γυναίκας η οποία, 
πρέπει να το υπογραμμίσουμε, έχει την επιδοκιμασία των φιλε
νάδων της για την απόφασή της να χωρίσει; Ο έρωτας, μπερ
δεμένος με τη σεξουαλικότητα, είναι ολικός, απέραντος, έχει γ ί
νει ιδανικός. Η απόλυτη αφοσίωση είναι η απόδειξη της αιω- 
νιότητάς του, της διαχρονικότητάς του. Η υστερική επιθυμία εί
ναι εδώ κορεσμένη. Η εκτός ζευγαριού σεξουαλική δραστηριό
τητα εκλαμβάνεται από αυτή τη γυναίκα σαν ένας βούρκος που 
έρχεται να θέσει τέρμα στην κοινή και ιερή αποστολή που όφει- 
λε να εκπληρώσει με το σύζυγό της σε αυτή τη γη. Η σεξουα
λικότητα «αυτοκτόνησε» τον έρωτα.

Αυτό το αχανές ζήτημα του έρωτα, της σεξουαλικότητας, 
του ζευγαριού, αυτού που είναι μια γυναίκα, ένας άνδρας, θίγε
ται εδώ πολύ επιφανειακά, ενώ από μόνο του θα απαιτούσε ένα 
ολόκληρο βιβλίο, που σκοπεύω να γράψω ειδικά γ ι’ αυτό.

ΣΥΝΟΨΗ

• Αναζητούμε στον άλλο να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε.
• Στην εικόνα του άλλου μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

σώμα παρόμοιο με το δικό μας' αντίθετα, μας είναι αδύνα
τον να αναγνωρίσουμε εκεί την ψυχή μας, τη διάνοιά μας, τις 
σκέψεις μας, τις ασυνείδητες παραγωγές μας.

• Αναγνωρίζοντας στην εικόνα του άλλου ένα παρόμοιο σώ
μα, δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι είμαστε ε
πίσης θνητοί.

• Γ ι α  τον Ι^οαη, ύστερα από τον Ηο§0ΐ, ο θάνατος είναι ο α
πόλυτος κυρίαρχος, ο υπέρτατος ευνουχισμός. Το να αναγνω
ρίζεις τον εαυτό σου στον άλλο σημαίνει ήδη ότι πλησιά
ζεις τον ευνουχισμό.

• Ο έρωτας είναι φαντασιακός, η σεξουαλικότητα είναι πραγ
ματική. Φαντασιακό και πραγματικό συγχωνεύονται εν 
μέρει, η πλήρης συγχώνευση οδηγεί στην ψύχωση.

• Η διάκριση ανάμεσα στον έρωτα για τον άλλο και στη δι
κή μας σεξουαλική ικανοποίηση πρέπει να διατηρείται σε 
μια ισορροπία.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ

Ο Ι^οαη μάς έκανε κοινωνούς, στο προηγούμενο κεφάλαιο, της 
ανακάλυψης ότι η εικόνα του άλλου παράγει στο βάθος του ε
αυτού μας μια νέα εικόνα, σαν ο καθρέφτης του άλλου να στέλ
νει μια αντανάκλαση που θα ήταν δυνατόν να οικειοποιηθούμε.

Το ((πρώτο ενικό πρόσωπο» γεννιέται σε αναφορά με το ((δεύ
τερο ενικό πρόσωπο».

Το παιδί δημιουργεί το εσωτερικό του σύμπαν με αφετηρία 
αυτό που βλέπει κι αυτό που φαντάζεται ότι καταλαβαίνει από 
το πρόσωπο που έχει απέναντι του.

Αρχικά το παιδί δεν κατανοεί ακριβώς τη γλώσσα των γο
νιών του, πράγμα που δεν το εμποδίζει να κτίζει το μύθο αυτού 
που πιστεύει πως είναι οι προθέσεις τους. ((Ακόμα κι όταν κά
νω μια μεγάλη κουταμάρα, η μαμά μου γελάει, άρα μπορώ να 
κάνω τα πάντα, όλα την ευχαριστούν». Προηγουμένως ο πατέ
ρας τον μάλωσε για μια μεγάλη κουταμάρα, και ακριβώς το ί
διο πταίσμα προκάλεσε το αντίθετο αποτέλεσμα στη μαμά του 
που γελάει. Ποια ήταν λοιπόν τα γεγονότα;

153



ΜΙΣΕΑ ΝΤΕΤί

Ένα μωρό έπαιζε στο πάρκο του με τα σπίρτα κάνοντας 
ταυτόχρονα φούσκες με το σάλιο του. Για το παιδί η πράξη για 
την οποία το μάλωσε ο πατέρας του ήταν ότι έκανε φούσκες... 
Όταν έκανε φούσκες μπροστά στη μητέρα του, παρήγαγε τα α
ντίθετα αποτελέσματα. Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα το λά
θος. Αυτό δείχνει πόσο η πρωταρχική διαμόρφωση τού Εγώ εί
ναι φαντασιακή και υποκειμενική.

... Ο Ργ£ικ1, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην προσπά- 
θειά του να μιλήσει για την έννοια του Εγώ, δεν έχασε ποτέ το 
«μεταψυχολογικό» νήμα. Τι σημαίνει αυτό, αν όχι ότι είναι πέ
ρα από την ψυχολογία. (Σ 188)

Κατά τις πρώτες περιόδους της ύπαρξής του το παιδί δυ
σκολεύεται να αναγνωρίσει τις επιθυμίες του, δεν ξέρει τίποτα, 
προσπαθεί απλώς να καταλάβει τι πρέπει να κάνει για να συμ
μορφώνεται με τις επιθυμίες των άλλων και ιδιαίτερα με τις ε
πιθυμίες των γονιών του.

((Τι περιμένουν από μένα οι γονείς μου; Παρατηρώ ότι μ ’ α
γαπούν, συχνά σχεδόν με λατρεύουν σαν είδωλο, αναμφίβολα πρέ
πει να κάνω σημαντικά πράγματα γ ι’ αυτούς... Αλλά τι πρέ
πει να κάνω, τι θέλουν να κάνω;»

Από πολύ νωρίς στην παιδική του ηλικία ο μικρός άνθρωπος 
κατανοεί τη διαφορά του από το ζώο. Σε αντίθεση με το σκυ
λάκι του, σκέφτεται, συλλογίζεται, κατανοεί μισόλογα, συνει
δητοποιεί κυρίως πως ό,τι συμβαίνει μέσα του εκφράζεται με 
λέξεις, σημεία, σύμβολα.

Ο Ριχ'ΐΐίΐ μάς έδειξε κατ’ επανάληψη στο έργο του ότι το 
παιδί είναι πολύ ανεπτυγμένο ψυχικά και ότι ο καταστροφικός 
τρόπος εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος για την ατροφία των ψυχι
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κών του ικανοτήτων, οι οποίες έτσι καταπνίγονται και απω- 
θούνται.

Το παιδί θα ερμηνεύσει τις πράξεις, τα λόγια των γονιών του, 
των ειδώλων του, των συντρόφων του, θα εξαγάγει ένα είδος 
παραβολής, που πολύ ευχαρίστως θα ενσωματώσει στον πλούτο 
της εσωτερικής του ζωής. Με την επενέργεια της απώθησης, 
αυτός ο ((πλούτος των σημαινόντων» θα εγκλωβιστεί αργότερα 
στις πτυχές του ασυνείδητου. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί!

Σιγά σιγά δημιουργείται ένα μυθιστόρημα, ένα φανταστικό 
μυθιστόρημα, που περιλαμβάνει, ενσωματωμένο μέσα στο πα
ραμικρό σύμβολο, ένα είδος κανόνα συμπεριφοράς το οποίο πρέ
πει να τηρεί για να εκπληρώσει το ρόλο του σε συμμόρφωση με 
αυτό που πιστεύει ότι είναι η επιθυμία των γονιών του.

Στη φαντασίωσή του όλα έχουν ερμηνευτεί, όλα έχουν μπει 
στη θέση τους για να απαντήσουν στις μελλοντικές διερωτήσεις 
του.

Και οι δικές του επιθυμίες σε αυτή την ιστορία; Όπως στο 
εγελιανό υπόδειγμα, οι επιθυμίες του πρέπει να προσαρμοστούν 
στις επιθυμίες του άλλου. Πριν από την παρακμή του οιδιπο- 
δείου, η επιθυμία είναι έξω από αυτόν, είναι εξωτερική.

Ο ενήλικας, κυρίως όταν είναι μπλοκαρισμένος σε ένα εξελι
κτικό στάδιο, δε γνωρίζει τίποτα για τις επιθυμίες του, γ ι’ αυ
τό κάνει ψυχανάλυση.

Τι είναι η άγνοια; Σίγουρα είναι μια έννοια διαλεκτική, εφόσον 
καθορίζεται ως τέτοια μόνο με την προοπτική της αλήθειας. Αν 
το υποκείμενο δεν αρχίσει να αναρωτιέται για να μάθει τι είναι 
και τι δεν είναι, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για αληθινό και ψεύ
τικο, ούτε καν, εκτός από αυτό, για πραγματικότητα και φαινο
μενικότητα. (...) Στην ανάλυση, από τη στιγμή που εμπλεκόμα
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στε ως υποκείμενα, έμμεσα, σε μια αναζήτηση της αλήθειας, αρ
χίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την άγνοια μας. (Σ 189)

Η ανάλυση μας οδηγεί στα σταυροδρόμια όπου η σοφία δια
φωτίζει την άγνοιά μας. Στην ανακάλυψη ότι αυτά που λέμε 
μπορούν να είναι η άρνηση της σκέψης μας, ή ότι μια ομιλία, α
ναιρεμένη από τη στιγμή που εκφέρεται, είναι απλώς μια αλή
θεια που δεν είναι συνετό να αρθρώσουμε.

Ο Γποαη μάς δίνει το ακόλουθο παράδειγμα:

Ας φανταστούμε έναν μανιακό, ο οποίος ζει παραγνωρίζοντας το 
θάνατο ενός προσφιλούς του προσώπου. Θα είχαμε άδικο αν πι
στεύαμε ότι τον μπερδεύει με έναν ζωντανό. Παραγνωρίζει, ή 
αρνείται να αναγνωρίσει, ότι είναι νεκρός. Αλλά όλη η δραστη
ριότητα που αναπτύσσει στη συμπεριφορά του δείχνει ότι γνω
ρίζει πως υπάρχει κάποιο πράγμα που δε θέλει να αναγνωρίσει. 
(Σ 190)

Μας υπογραμμίζει, χωρίς διφορούμενα, ότι η απώθηση είναι 
πιο εύκολη από την άγνοια. Αυτό οδηγεί σε έναν κλινικό συλ
λογισμό: κατηγορούν την ψυχανάλυση για την απάνθρωπη πλευ
ρά της, κατηγορία που βασίζεται στην απουσία συμπόνιας και 
υποστήριξης που δείχνει ο θεραπευτής απέναντι στον ασθενή 
του. Η φράση: ((Καταρρέω, δεν έχω το κουράγιο να συνεχίσω, 
θα φύγω για μερικούς μήνες στη Γουαδελούπη, μετά θα είμαι 
καλύτερα...» θα έπρεπε να συνεπάγεται μια ευσπλαχνική και 
γεμάτη κατανόηση απάντηση: ((Καταλαβαίνω τη στενοχώρια 
σας, πηγαίνετε να ξεκουραστείτε, οι διακοπές θα σας κάνουν κα
λό».

Αντίθετα από κάθε προσδοκία, αυτή η απάντηση που ακο
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λουθεί την κατεύθυνση της απώθησης των προβλημάτων, της 
φυγής σε παραμυθένιους κόσμους, αυτή η συναίνεση που θα έ- 
πρεπε να εμπνέει σιγουριά στον ασθενή, τελικά τον αποσταθε
ροποιεί ακόμα περισσότερο. Όπως το υπογράμμιζε ο Ι^οαη, η 
απώθηση είναι ευκολότερη από την άγνοια. Η παγίδα είναι ότι 
ο αναλυόμενος δεν αγνοεί καθόλου πως η φυγή του σε ταξίδι δε 
θα επιλύσει τίποτα, ο αναλυόμενος δεν είναι ηλίθιος, συνειδητο
ποιεί τα προβλήματά του, δεν τα παραγνωρίζει, τα απωθεί.

Η πλάνη των υποστηρικτικών θεραπειών είναι ότι πιστεύ
ουν πως ο ασθενής θα θεραπευτεί με τα αγαθοεργά αποτελέ
σματα της συμπόνιας.

Διαπιστώνουμε ότι η ψυχανάλυση κινείται πέρα από την ψυ
χολογία και τα υβρίδιά της, όπως, π.χ., η ποικιλία των ψυχοθε
ραπειών, λιγότερο ή περισσότερο εμπνευσμένα από μια ψυχα
νάλυση κακοαφομοιωμένη από έναν ιατρικό κόσμο ο οποίος συ
χνά λειτουργεί ως ανώτατος κριτής. Η επιθυμία να θεραπεύσεις 
την ανθρωπότητα είναι η επιθυμία της κλασικής ιατρικής, είναι 
μια νευρωσική επιθυμία, μάλλον υπεροπτική, που δημιουργεί 
μια απόσταση σε σχέση με τον ασθενή και την άγνοιά του ως 
οντότητας σώματος και πνεύματος. Αλλά ας μη συγκροτούμε 
γενικότητες εκκινώντας από την εξαίρεση. Είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας το εξής: ο ψυχαναλυτής να δυσπιστεί συνεχώς απέ
ναντι στην επιθυμία του.

Υπεραπλουστεύοντας, μπορούμε να δηλώσουμε ότι οι διατα
ραχές με τις οποίες ασχολείται η ψυχανάλυση ανήκουν σε δύο 
τάξεις: αφενός είναι οι ψυχικές ή ψυχοσωματικές διαταραχές που 
προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την ενοχή, και αφετέρου οι 
διαταραχές που προκύπτουν από την αποστέρηση της ευχαρί
στησης, η οποία απορρέει από την κατάχρηση ηθικότητας. Το 
«Καλό» και το «Κακό» γεννούν τις ψυχικές διαταραχές. Η α
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πάντηση της ψυχανάλυσης δεν μπορεί λοιπόν σε καμιά περίπτω
ση να είναι μια ηθική κρίση.

Η ψυχανάλυση διδάσκει στον άνθρωπο το μέτρο.
Το λάθος θα ήταν να πιστέψουμε ότι ο ασθενής δεν ξέρει ποια 

είναι η αιτία του προβλήματος του. Ασυνείδητα γνωρίζει ένα 
μέρος της απάντησης, όλα οργανώνονται με αφετηρία ηθικές 
έννοιες. Ο ψυχαναλυτής οφείλει να του διδάξει τη σοφία της ά
γνοιας και όχι την κατηγορηματική κρίση. Ο ψυχαναλυτής δεν 
πρέπει ποτέ να είναι υπέρ ή κατά, θα ήταν πολύ πιο συνετό να 
βοηθά τον αναλυόμενο, ώστε να μπορεί να ζυγίσει τα υπέρ και 
τα κατά του διλήμματος του στη ζυγαριά της ψυχής του και να 
εκτιμήσει την επιλογή του, λαμβάνοντας υπόψη ότι αγνοεί τις 
επιθυμίες του ασυνειδήτου του. Όπως το σημείωνε τόσο ξεκάθα
ρα ο Ι^ιαιη, το υποκείμενο πρέπει να γνωρίσει την άγνοιά του.

... οι ψυχολόγοι της συμπεριφοράς των ζώων, οι ηθολόγοι,* ορί
ζουν ως έμφυτους στο ζώο ορισμένους δομικούς μηχανισμούς. (...) 
Στον άνθρωπο δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αναρχία των στοι
χειωδών ενορμήσεών του μας αποδεικνύεται από την αναλυτική 
εμπειρία. Οι μερικές συμπεριφορές του, η σχέση του με το αντι
κείμενο, με το λιβιδινικό αντικείμενο, υπάγονται σε ποικίλες συ
μπτώσεις. Η σύνθεση είναι αδύνατη. (Σ 190)

Είναι αδύνατον να προβλέψουμε ποιο νόημα, ακριβές και 
προσωπικό, θα δοθεί από ένα παιδί στο τάδε ή στο δείνα αντι
κείμενο. Είναι ακόμα πιο τρελό να ελπίζουμε να μάθουμε πώς θα 
ενσωματωθεί αυτό το νόημα στην ιστορία του, αν η λέξη που

* Ηθολογία: κλάδος της βιολογίας που μελετά τη συμπεριφορά των ζώ
ων και τις μορφές που προκύπτουν κυρίως στο φυσικό περιβάλλον. (Σ.τ.Μ.)
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δηλώνει το πράγμα, προφερόμενη αργότερα, θα αναζωπυρώσει 
αγάπη, μίσος, άγχος, ενοχή, απόλαυση.

Στο μικρό παιδί, η εξουσία τοποθετείται στην εικόνα του πα
τέρα. Λέω ((εικόνα» εφόσον στη σκέψη του θα καθιερωθεί 
μια αποχρώσα διαφορά ανάμεσα στην εικόνα του πατέρα και 
στον πραγματικό πατέρα. Για να κατανοήσουμε αυτή τη δια- 
βάθμιση, είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε την έννοια της πα
τρότητας. Ακόμα κι ο πατέρας σας θα σας το πει: ((δεν είναι εύ
κολο να είσαι πατέρας», υπονοώντας ότι δεν είναι εύκολο να εί
σαι τόσο «πατέρας» όσο ήταν ο δικός του πατέρας. Τι σημαί
νουν αυτές οι ασάφειες; Ότι η ιδέα που έχουμε για το ρόλο του 
πατέρα είναι φανταστική, αυτό που θαυμάζουμε στον πατέρα μας 
δεν είναι ο πραγματικός πατέρας, αλλά η μυθολογική, θεοποιη
μένη εικόνα που αναπαριστά αυτή η λειτουργία. Πάνω από τον 
πατέρα υπάρχει ο Πατέρας, ο κατονομάζει αυτό τον ιδα
νικό, φανταστικό, απρόσιτο Πατέρα, το ((όνομα του πατρός», σαν 
η λειτουργία να μην έγκειται στον άνθρωπο, αλλά στο όνομά 
του, στο συμβολισμό του.

Καθώς η ωριμότητα εγκαθίσταται σιγά σιγά, αυτό που α
ντιπροσωπεύει ο πατέρας γίνεται το Υπερεγώ. Οι πατρικοί κα
νόνες δεν είναι εξωτερικοί πλέον στο άτομο, είναι εσωτερικοί.

Ξέρετε ότι κατά την παρακμή του οιδιποδείου συμπλέγματος συμ
βαίνει αυτό που ονομάζουμε ενδοβολή. (...) Πρωτογενώς, πριν α
πό τη γλώσσα, η επιθυμία υπάρχει μόνο στο επίπεδο της φα- 
ντασιακής σχέσης του κατοπτρικού σταδίου, της προβολής, της 
αλλοτρίωσης στον άλλο. (...) Η επιθυμία του υποκειμένου δεν 
μπορεί σε αυτή τη σχέση να επιβεβαιωθεί παρά μόνο μέσω του 
ανταγωνισμού, της απόλυτης αντιζηλίας με τον άλλο, ως προς το 
αντικείμενο προς το οποίο τείνει. Και κάθε φορά που, σε ένα υ
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ποκείμενο, πλησιάζουμε αυτή την πρωτογενή αλλοτρίωση, γεν
νιέται η πλέον ριζική επιθετικότητα, η επιθυμία εξαφάνισης του 
άλλου, καθόσον αυτός αντιστηρίζει την επιθυμία του υποκειμέ
νου. (Σ 191-Σ 193)

Μια πρώτη ανάλυση θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέ
ψουμε ότι ο ίίΐαπΊ υπογραμμίζει την επιθετικότητα που νιώ
θουμε για τον πλησίον μας, στο βαθμό που αυτός έχει τη διάθε
ση να μας υφαρπάξει κάτι. Σε τελική ανάλυση, θα μιλούσε ε
δώ, για παράδειγμα, για τη ζήλια. Αλλά όταν προσπαθούμε να 
διαβάσουμε τον Ι^οηπ, πρέπει να ψάχνουμε λίγο περισσότερο. 
Μας διευκρινίζει ότι αυτή η επιθετικότητα δημιουργείται επειδή 
ο άλλος ((αντιστηρίζει την επιθυμία μας». Αυτή η διευκρίνιση 
είναι αξιοσημείωτη.

Αναμφίβολα έχετε ήδη αισθανθεί αυτό το αίσθημα βαθιάς ε
νόχλησης που σας πλημμυρίζει, αν κατά τύχη κάποιος αποκα- 
λύψει ένα από τα μυστικά σας. Δεν υπάρχει μόνο κλοπή, υπάρ
χει βιασμός. Η γυναίκα που βλέπει τον άνδρα της να φεύγει με 
μια άλλη δεν υποφέρει μόνο από την απώλεια του συζύγου της, 
υποφέρει επίσης από την απώλεια της επιθυμίας της. Η ζήλια 
είναι άγρια και διαβρωτική σαν οξύ, διότι αντηχεί μέσα μας σαν 
μια προειδοποίηση αυτού που θα μπορούσε να συμβεί: η απώ
λεια της επιθυμίας και του αντικειμένου της επιθυμίας. Αυτό 
μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη νευρωσική φάση της ζήλιας, 
που είναι αδηφάγος, όπως όλα τα ακραία πάθη όπου συγχέεται 
το πραγματικό και το φαντασιακό.

Η επιθυμία είναι ένα συναίσθημα που παράγεται από τη 
σκέψη μας, ενώ το αντικείμενο της επιθυμίας είναι πραγματι
κό. Εδώ προκύπτει ένα μείζον πρόβλημα: κάθε φορά που η επι
θυμία βρίσκει το αντικείμενό της, προβάλλεται προς τα έξω.
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Αλλά, δόξα τω Θεώ, το υποκείμενο βρίσκεται στον κόσμο του συμ
βολικού, δηλαδή σε έναν κόσμο άλλων που μιλούν. Να γιατί η επι
θυμία του επιδέχεται τη μεσολάβηση της αναγνώρισης. Χωρίς αυ
τό, κάθε ανθρώπινη λειτουργία δε θα μπορούσε παρά να εξαντλείται 
στον αόριστο πόθο της καταστροφής του άλλου ως τέτοιου. (Σ 193)

Διά της γλώσσας η επιθυμία μπορεί να εκφραστεί, όπως 
μπορεί να εξωτερικευτεί όλος ο μεταφυσικός μας συλλογισμός. 
Χάρη στη γλώσσα ο άλλος αποκτά μια διάσταση πιθανής α
νταλλαγής και μπορούμε να τον ερωτευτούμε.

Πέρα όμως από αυτή την εξήγηση, αναφαίνεται μια έννοια 
που μας τρομάζει κάπως: ο όμοιος μας με την απλή παρουσία 
του μοιάζει να μας ματαιώνει και προκαλεί την επιθετικότητά 
μας. ((Ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα δημιουργείται μια κατα
στροφική και θανάσιμη σχέση». (Σ 194) Αυτό σημαίνει ότι α
πλώς φανταζόμαστε πως ο άλλος κατέχει τα μέσα να ανταπο- 
κριθεί στις επιθυμίες μας και τις γνωρίζει.

'Τστερα από τα παραπάνω θέματα, που σηματοδοτούν τη 
συστηματοποίηση του λακανικού διαβήματος, δε σκοπεύω να α
σχοληθώ εκτενέστερα με άλλες αναλύσεις του. Πράγματι, δια
κινδυνεύοντας να δεχτώ το ανάθεμα, θεωρώ ότι ο Ι̂ ο̂ ιη κατέλη
ξε στην ακραία διανοητικοποίηση. Από δω και πέρα προσπαθεί 
να βρει απαντήσεις στα μεταφυσικά προβλήματα, αντί να θέτει 
το θεμελιώδες ερώτημα: πώς θα μπορέσει ο αναλυόμενος να εκ- 
φράσει ελεύθερα τη σκέψη του, να εκφράσει τα ερωτήματά του 
και στη συνέχεια να βρει τις μεταφυσικές απαντήσεις που του 
ταιριάζουν. Η έντονη προσωπικότητα του επηρέασε, με
θλιβερό τρόπο, τις ηθικές και μεταφυσικές επιλογές ορισμένων. 
Αρκεί να διαβάσουμε κείμενα κάποιων ασθενών του όπου κατέ
γραψαν την ανάλυσή τους μαζί του, για να καταλάβουμε τη σχε-
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δον μυστικιστική λατρεία τους προς το πρόσωπό του. Ο ψυχανα
λυτής μπορεί μόνο να ανοίξει ένα χώρο αναστοχασμού που θα 
πληρωθεί από τη μοναδική αλήθεια του υποκειμένου. Ο ψυχανα
λυτής δε θεραπεύει, ακούει και προτείνει τη διεύρυνση του συλ
λογισμού. Η τοποθέτηση σε λέξεις μιας δυσχερούς ομιλίας είναι 
αυτή που παράγει την αυτοθεραπεία του αναλυόμενου. Ο ψυχα
ναλυτής δεν μπορεί να κάνει επίδειξη των γνώσεών του, ο Ραοαη 
δεν είπε ποτέ κάτι διαφορετικό, είναι υποκείμενο που υποτίθεται 
ότι γνωρίζει, δεν παίζει το ρόλο της αυθεντίας, είναι απλώς ένας 
βοηθός που βάζει ((ένα χεράκι», βοηθώντας τις αναζητήσεις του 
αναλυόμενου.

Ωστόσο, άλλο τι λες και άλλο τι πράττεις. Είναι κατάλληλη 
στιγμή, πιστεύω, να εμβαθύνουμε για λίγο στο λεπτεπίλεπτο ζή
τημα που εγείρει η τεχνική και ο λόγος του Ι^οαη. Τα πρώτα του 
κείμενα περιείχαν έναν ανυπέρβλητο θεωρητικό και ανθρωπιστι
κό πλούτο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μεγαλοφυΐα του ακτι
νοβολούσε ιδίως ως τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Στη συνέ
χεια η γλώσσα του γίνεται πιο εσωτεριστική από την εισροή ποι
κίλων και διασταυρωνόμενων εξωτερικών επιρροών. Τότε αφο- 
σιώνεται στην προσπάθεια να ανοίξει τη σκέψη του ακροατηρίου 
του προς τη μεταφυσική αναζήτηση. Αλλά πέντε χρόνια πριν α
πό το θάνατό του, μόνο η θρυλική του μορφή μπορούσε ακόμα να 
έλκει τα ακροατήρια, δυστυχώς η μεγαλοφυΐα είχε πεθάνει.

Ο λαμπρός ρήτορας, που ακούει σύσσωμη η διανόηση του 
Παρισιού, δεν έχει, αλίμονο, τίποτα κοινό με τον ψυχαναλυτή στο 
ιατρείο του. Στην οδό Λιλ ο βαθύς στοχαστής έχει καταντήσει 
ένα παράδοξο και συχνά απαίσιο πρόσωπο, που δε διστάζει να 
οδηγήσει με κλοτσιές μια αναλυόμενη από το ιατρείο του στο 
τρένο, ενώ άλλες φορές ψάχνει ο ίδιος για τα λεφτά στις τσά
ντες και στα πορτοφόλια. Δε σκοπεύω εδώ να αναφερθώ εκτε-
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νώς στις παρεκτροπές του, ένας από τους φανατικούς θαυμα
στές του έγραψε γ ι’ αυτές ολόκληρο βιβλίο, πιστεύοντας ακρά
δαντα ότι του πλέκει το εγκώμιο. Το δυστύχημα είναι ότι, α
ναμφίβολα, φανταζόταν πως κάποιο νόημα κρυβόταν πίσω από 
αυτές τις πράξεις, που θα μπορούσε να κατανοηθεί από τους α
ναλυόμενους. Όσον αφορά στις συνεδρίες-αστραπή, η θεωρία 
του είναι ενδιαφέρουσα, αλλά μπορώ να πω, επειδή έχω πειρα
ματιστεί με αυτές, ότι το μήνυμα δε γίνεται κατανοητό από τον 
αναλυόμενο. Θα ήταν καλύτερο να πούμε: ((Η συνεδρία τελειώ
νει εδώ, πιστεύω ότι είπατε αρκετά... Τι το σημαντικό πιστεύ
ετε ότι εκφράσατε;» Ο αναλυτής μπορεί έτσι να ελέγξει αν το 
μήνυμα της διακοπής έγινε κατανοητό.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του η ερμηνεία των πράξε
ων και των χειρονομιών του άγγιζε την ιδεοληψία. Έτσι, εξαι- 
τίας της προχωρημένης του ηλικίας και ορισμένων προβλημά
των υγείας, έχανε τη μνήμη του. Η αναπηρία του τον υποχρέ
ωνε να ξαναρωτάει σε κάθε συνεδρία το όνομα του ασθενούς. 
Αυτή η ερώτηση ερμηνευόταν κάπως έτσι: ((Για φαντάσου, τι 
μεγαλοφυΐα αυτός ο Ι,αοαη!... Κάθε φορά που πηγαίνω για συ
νεδρία, με ρωτάει ποιος είμαι και στη συνέχεια με διώχνει...» 
Ο αναλυόμενος βρίσκεται σε παλινδρόμηση όταν έχει αυτή την 
παρόδοξη εμπειρία μιας ψυχανάλυσης, είναι ευάλωτος, δεν είναι 
πολύ δύσκολο να τον εκμεταλλευτούν...

ΣΥΝΟΨΗ

• Το παιδί δημιουργεί το εσωτερικό του σύμπαν με αφετη
ρία αυτά που φαντάζεται ότι κατανοεί μέσω των πράξεων 
και των λόγων του περίγυρού του.
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• Στη φαντασίωσή του όλα ερμηνεύονται, μπαίνουν στη θέ
ση τους με εντελώς υποκειμενικό τρόπο, για να ανταπο- 
κριθούν στα μελλοντικά του ερωτήματα.

• Πριν από το στάδιο του οιδιποδείου η επιθυμία είναι εξω
τερική, κατόπιν είναι εσωτερική.

• Η ανάλυση είναι ένα μέσον να ανακαλύψεις την αλήθεια 
σου, δηλαδή την άγνοιά σου.

• Η απώθηση είναι πιο εύκολη από την άγνοια.
• Η ψυχανάλυση δεν είναι παρά μια μακρινή ξαδέλφη της 

ψυχολογίας.
• Η νεύρωση εκτρέφεται από τα δύο άκρα: την υπερβολή του 

«Καλού» και την υπερβολή του ((Κακού».
• Ο αναλυόμενος ξέρει πολύ καλά την κατάστασή του, δεν 

είναι δυνατόν να τον εξαπατήσεις υποστηρίζοντάς τον.
• Η επιθυμία είναι προϊόν της φαντασίας μας, ενώ το αντι

κείμενο της επιθυμίας είναι πραγματικό.
• Η ψυχανάλυση θα αναλωνόταν αν έπρεπε να περιοριστεί 

σε ένα πεδίο της γνώσης.

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Ο Ι^οαη στο ραΓοΙο άαηζΐβ ΐΓζηβίοΓί επανεισάγει το συναίσθη
μα ως αντικείμενο της ψυχανάλυσης και υποτάσσει αυτό το συ
ναίσθημα στο λόγο.

Η συναισθηματική εμβέλεια του λόγου μπορεί να κατανοη- 
θεί από τον ακροατή μόνο υπό τους εξής δύο όρους: να τον π ι
στεύει και να τον καταλαβαίνει. Αν δεν καταλαβαίνουν αυτά που 
εκφράζετε, ή αν δεν τα πιστεύουν, ακόμα και η μεγαλύτερη ει- 
λικρίνειά σας δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο αναλυτής είναι
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ένα ιδιαίτερα προσεκτικό αυτί, που ενθαρρύνει το σχηματισμό 
της επικοινωνίας μέσω του λόγου.

Κατά την εξέλιξη της θεραπείας, ωστόσο, δεν είναι ασυνή
θιστο να συναντάμε μια ομιλία τουλάχιστον επιθετική εκ μέρους 
του αναλυόμενου. Ο αναλυτής χαρακτηρίζεται με όλα τα επίθε
τα και βλέπει τον εαυτό του να μεταμορφώνεται σε σκουπιδο- 
τενεκέ των επιθέσεων του υποκειμένου. Άραγε περί αυτού πρό
κειται όταν μιλάμε για μεταβίβαση; Μήπως το υποκείμενο βρί
ζει τον πατέρα ή τη μητέρα του διαμέσου του προσώπου του α
ναλυτή του; Δηλαδή τελικά δοκιμάζει τον αντεκδικητικό λόγο 
του πάνω στον αναλυτή πριν απευθύνει αυτή την ομιλία προς 
τον ή τους αληθινό-ούς παραλήπτη-ες;

Ο μάς συνιστά να είμαστε προσεκτικοί απέναντι στις 
υπεραπλουστεύσεις: ((Δεν είναι η μεταβίβαση, είναι η συνθήκη 
της».(Σ  265)

Η μεταβίβαση δεν είναι αυτό το είδος ψευδαίσθησης. Στην 
αρχή ο αναλυόμενος κάνει να ακουστούν, μέσω των φραστικών 
επιθέσεών του, οι απαιτήσεις του, ωρύεται ενάντια στον αναλυ
τή τον οποίο κατηγορεί ότι είναι όπως οι άλλοι, δηλαδή δεν τον 
καταλαβαίνει. Αλλά ως ανταπόδοση δέχεται μόνο τη σιωπή της 
συγκατάθεσης. Με άλλα λόγια, ο αναλυτής τού δείχνει τη δυ
σκολία έκφρασης του φαντασιακού και τη διαφοροποίησή του α
πό τις πραγματικές καταστάσεις.

ΓΙόσοι αναλυόμενοι δε διηγήθηκαν τις εσωτερικές περιπλα
νήσεις τους με πολύ καλή προαίρεση, χωρίς όμως να απαλλα
γούν από τα συμπτώματά τους; Αυτό συνέβη επειδή δεν είχαν 
εισέλθει ακόμα στη δυναμική της μεταβίβασης.

Από ποιο σημείο και έπειτα υπάρχει πραγματικά μεταβίβαση;
Όταν η εικόνα που απαιτεί το υποκείμενο συγχέεται, για το υ-
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ποκείμενο, με την πραγματικότητα όπου είναι τοποθετημένο. Ό
λη η πρόοδος της ανάλυσης έγκειται στο να του υποδείξει τη 
διάκριση αυτών των δύο επιπέδων, να αποκολλήσει το φαντα- 
σιακό από το πραγματικό. (Σ 265)

Το αναλυτικό διάβημα μπορεί να θεωρηθεί σαν δύο επικαλυ
πτόμενοι πίνακες. Ο ένας πίνακας αναπαριστά τον ασθενή μέ
σα στο φαντασιακό του, που ξαναβρίσκει και διηγείται τις σκη
νές της παιδικής του ηλικίας, ο άλλος μας δείχνει τον ασθενή με 
τον αναλυτή του στην πραγματική σημερινή κατάσταση. Η μία 
σκηνή είναι φαντασιακή, η άλλη είναι πραγματική.

Ο Ι^οηπ μάς δείχνει σαφώς την ιδέα ότι ο αναλυόμενος με 
το θεραπευτή του δεν παύει να αναπαράγει ή να επαναλαμβά
νει τα γεγονότα της παιδικής του ηλικίας, αυτό που ονομάζου
με επανάληψη.

Με κάποια περιπαικτική διάθεση, διευκρινίζει ότι η κατά
σταση είναι διαφορετική, δεν είναι η μαμά του που βρίσκεται 
πλάι του, το υποκείμενο δεν μπορεί να τους μπερδέψει, αλλά ο α
ναλυτής που βρίσκεται πίσω του, χωμένος στην πολυθρόνα του.

Αυτό που χρειάζεται να κατανοηθεί είναι ακριβώς το γιατί, μό
λις η σχέση των δυο καταστάσεων αποκαλύπτεται στο υποκεί
μενο, επακολουθεί μια πλήρης μεταμόρφωση της αναλυτικής κα
τάστασης. Γιατί τα ίδια λόγια γίνονται τότε αποτελεσματικά και 
σηματοδοτούν μια αληθινή πρόοδο στην ύπαρξη του υποκειμέ
νου; (Σ 266)

Να υπενθυμίσουμε ότι είναι βασικό ο αναλυτής να αναγνω
ρίζει τις καταστάσεις κατά τη θεραπεία που ανακαλούν μια ταυ
τόσημη κατάσταση της παιδικής ηλικίας. Αλλά δεν είναι αυτό
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η μεταβίβαση, μας λέει ο Ι^ε&π, η αληθινή μεταβίβαση είναι η 
παρουσία μέσα στην ομιλία του πλήρους λόγου, όπως καθορί
στηκε στη «Διάλεξη της Ρώμης».

Ο λόγος δεν έχει ποτέ μόνο ένα νόημα, ούτε η λέξη μόνο μία χρή
ση. Κάθε λόγος έχει πάντα ένα επέκεινα, υποστηρίζει πολλα
πλές λειτουργίες, εμπεριέχει ποικίλα νοήματα. Πίσω από αυτό που 
λέει μια ομιλία υπάρχει αυτό που θέλει να πει, και πίσω από αυ
τό που θέλει να πει υπάρχει επίσης ένα άλλο θέλω-να-πω, και 
τίποτα ποτέ δεν εξαντλείται... (Σ 267)

Στην πραγματικότητα, ο Ι^οαη απλώς επαναλαμβάνει τη 
φροϋδική έννοια της μεταβίβασης με κάποιες προσαρμογές. Η 
μεταβίβαση είναι επίσης η εισαγωγή συμβάντων του παρελθό
ντος στην ομιλία του παρόντος, είναι η ανακάλυψη ότι οι λέξεις 
του σήμερα λένε τις συγκινήσεις του χθες. ((Βρισκόμαστε εδώ 
στην καρδιά του προβλήματος που μας παρουσιάζει ο ΡΓουά ό
ταν λέει ότι το ασυνείδητο είναι τοποθετημένο έξω από το χρό
νο. Είναι και δεν είναι αλήθεια». (Σ 267)

Το ασυνείδητο είναι ο θεματοφύλακας του συναισθήματος και 
το συναίσθημα δεν περιορίζεται στο χρόνο, αναπαράγεται, με
ταβιβάζεται. Κατανοούμε καλύτερα την ιδέα του Ραοαη να ξε- 
περάσει την απλοϊκή έννοια της μεταβίβασης. Η μεταβίβαση, 
για τον Ραοαη, είναι επίσης η αναφορά μιας παρελθούσας κατά
στασης μέσα στην ομιλία του παρόντος.

«... ο τωρινός λόγος, όπως και ο παρελθών λόγος, τοποθε
τείται εντός μιας χρονικής παρένθεσης...» (Σ 267)
Ο λόγος αναλύεται κατά διαστρωματώσεις, από σημαίνοντα 

σε σημαίνοντα εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο στην κρυμμέ
νη κατανόηση. Άραγε αυτό το διάβημα ολοκληρώνεται κάποτε; 

((Το τελικό νόημα του λόγου του υποκειμένου ενώπιον του α
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ναλυτή είναι η υπαρξιακή σχέση του ενώπιον του αντικειμένου 
της επιθυμίας του». (Σ 268)

Το αντικείμενο της επιθυμίας μοιάζει να είναι το έσχατο τέ
λος της ομιλίας, που είναι αδύνατο να ειπωθεί. Το αντικείμενο 
της επιθυμίας είναι το άυλο, μη πραγματικό, κατεξοχήν άρρητο 
αντικείμενο, το οποίο είναι δυνατόν να εκφραστεί μόνο πολύ πε
ριφραστικά. Αυτό που μοιάζει να θέλει να συλλάβουμε ο 
είναι ότι, σε τελευταία ανάλυση, η καλυμμένη και σκοτεινή ε
πιθυμία είναι το ελατήριο όλων των λόγων που αρθρώνονται στο 
ντιβάνι της ψυχανάλυσης.

Αλλά η επιθυμία για την οποία μας μιλάει ο Γααιη δεν έχει 
το κοινό νόημα αυτών των επιθυμιών που μας ωθούν στη ζωή 
μας. Εκείνος υπονοεί μια λειτουργία, μια ζωτική ενόρμηση, ό
πως η πείνα ή η δίψα. Θεωρώ τη σύγκριση εξαιρετική, καθώς 
ούτε η πείνα ούτε η δίψα ούτε η επιθυμία δεν έχουν μια μορφή, 
μια υπόσταση, ένα αντικείμενο, αλλά είναι ελλείψεις που επι
τρέπουν την εκπλήρωση, άρα και την απόλαυση. Λίγες ώρες α- 
φότου έχουμε φάει το πιο πλούσιο γεύμα, η πείνα μάς βασανί
ζει ξανά, η δίψα εμφανίζεται σύντομα αφότου έχουμε πιει. Το ί
διο ισχύει για την επιθυμία, αμέσως μόλις ικανοποιείται μια ε
πιθυμία, μια άλλη δημιουργείται για να μας σπρώξει στην κα- 
τάκτησή της. Όπως το έλεγε ένας μαθητής μου: ((Το αντικεί
μενο της επιθυμίας δεν είναι μια επιθυμία αντικειμένου». Δη
λαδή τελικά αυτό που μας υπογραμμίζει ο Ι ι̂αιη. Και συνεχίζει:

Αυτός ο ναρκισσιστικός αντικατοπτρισμός δεν παίρνει, σε αυτή 
την περίπτωση, καμιά ιδιαίτερη μορφή, δεν είναι παρά αυτό που 
στηρίζει τη σχέση του ανθρώπου με το αντικείμενο της επιθυ
μίας του και τον αφήνει πάντα απομονωμένο σε αυτό που ονο
μάζουμε προκαταρκτική ηδονή. (Σ 268)
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Η υπέρτατη επιθυμία είναι αντικατοπτρισμός, εγωιστικός α
ντικατοπτρισμός, επειδή ακριβώς είναι ακόρεστη. Η μόνη ηδο
νή που μπορεί να επιτευχθεί είναι η παραμένουσα στο ((προκα
ταρκτικό» επίπεδο ηδονής του νευρωσικού. Με άλλα λόγια, αυ
τό που αναζητά ο νευρωσικός είναι το κίνητρο της επιθυμίας, 
αυτό που θα τον κορέσει οριστικά σαν να ήταν δυνατόν να σβή
σει τη δίψα του μια για πάντα. Ο νευρωσικός δεν μπορεί να αρ- 
κεστεί να πίνει μικρές γουλιές από την κούπα της επιθυμίας, 
του χρειάζεται να κλείσει την τρύπα της έλλειψης με μια νίκη 
ολοκληρωτική, βασιλική, τυραννική. Άρα του είναι αδύνατον να 
απολαύσει τη ζωή, την πραγματικότητα, εφόσον παραμένει 
στραμμένος προς μια φαντασιακή ολική δύναμη.

Αναμφίβολα είναι ανώφελο να υπενθυμίσουμε ότι η υπέρτα
τη επιθυμία προέρχεται απευθείας από το ιδανικό Εγώ, ή, αν 
προτιμάτε, από το βρεφικό ναρκισσισμό, τυραννική επιθυμία υ
πέρτατης παντοδυναμίας. Η υπέρτατη επιθυμία θα μπορούσε να 
εννοηθεί ως το σοβαρότερο αμάρτημα της αλαζονείας. Στη θρη
σκευτική παράδοση είναι η επιθυμία συναγωνισμού με το Θεό. 
Είναι απαραίτητο ίσως να υπογραμμιστεί ότι η ηδονή και η α
πόλαυση δε βρίσκονται σε αυτό το πεδίο.

Χωρίς καθόλου να εγκαταλείπει το θέμα της επιθυμίας, ο Ρα- 
αιη υπενθυμίζει ότι η λέξη ((μεταβίβαση» εμφανίζεται για πρώ
τη φορά στο φροϋδικό κείμενο στο έβδομο κεφάλαιο του Η επι
στήμη των ονείροον.

Ο Ργ£ικΙ μάς δείχνει πώς ο λόγος, δηλαδή η μετάδοση της επι
θυμίας, μπορεί να αναγνωριστεί μέσα από οτιδήποτε, υπό τον ό
ρο αυτό το οτιδήποτε να είναι οργανωμένο σαν συμβολικό σύ
στημα. (...) Η ίδια η επιθυμία του υποκειμένου είναι απαγορευ
μένη στον τρόπο του λόγου του και δεν μπορεί να αναγνωριστεί.
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Γιατί; Επειδή ανάμεσα στα στοιχεία της απώθησης υπάρχει κά
τι που ανήκει στο άφατο. Υπάρχουν ουσιαστικές σχέσεις που κα
μιά ομιλία δεν μπορεί να εκφράσει επαρκώς παρά μόνο ανάμεσα- 
στις-γραμμές, όπως το είπα προηγουμένως. (Σ 269)

Υπογραμμίζει εδώ ότι το απωθημένο υλικό επανεμφανίζεται, 
ήδη από την παιδική ηλικία, με τρόπο τελείως αναχρονιστικό. 
Αθώα ο αναλυόμενος θα μιλήσει γ ι’ αυτό που κρύβεται στο α
συνείδητό του υπό μορφή διάσπαρτων κομματιών και αποσπα- 
σμάτων. Η ομιλία του θα οργανωθεί με αφετηρία παραδρομές, 
κενά μνήμης, επαναλήψεις, δισταγμούς, τραυλίσματα και άλλες 
ασυνάρτητες μορφές έκφρασης.

Για να στηρίξει το επιχείρημά του, μας μιλάει για τα «τα- 
γικά υπολείμματα»* που περιγράφει ο ΡγοικΙ, τα οποία σημαί
νουν τα ημερήσια υπολείμματα ή, ακόμα καλύτερα, ό,τι απομέ
νει από το όνειρο στο ξύπνημα. Αυτά τα απομεινάρια ονείρων μπο
ρούν να συγκριθούν με τα άδεια κουτιά μπίρας ή τα παλιόχαρτα 
που μένουν σκόρπια στην αυλή μετά το τέλος μιας γιορτής. Α
διάφορα απορρίμματα, που όμως καταμαρτυρούν μια παρελθού- 
σα δραστηριότητα. Ο Εαοαη συνεχίζει διευκρινίζοντας ότι αυτά 
τα υπολείμματα έχουν απογυμνωθεί από επιθυμία. Με άλλα λό
για, σιγά σιγά διολισθαίνει προς την αντίληψη ότι ο άνθρωπος 
είναι πριν από όλα μια ((ομιλούσα ύπαρξη». Αυτή η διολίσθηση 
θα αποτελέσει ένα από τα θέματα του τελευταίου κεφαλαίου 
αυτού του βιβλίου.

Ο Εαοαη τελειώνει την παρέμβασή του της 16ης Ιουνίου 1954 
με την ανάλυση του όρου αεκδραμάτιση».

* Τ&£6δΓ6δί6: υπολείμματα του Τάγη (Τα§6δ), προφητική θεότητα της 
ετρουσκικής μυθολογίας. (Σ.τ.Μ.)
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Το ότι τόσα υποκείμενα σπεύδουν κατά τη διάρκεια της ανάλυ
σής τους να επιτελέσουν ένα σωρό ερωτικές πράξεις -για παρά
δειγμα, παντρεύονται- αυτό προφανώς είναι μέσο εκδραμάτι- 
σης. Δρουν απευθυνόμενοι στον αναλυτή τους. (Σ 270)

Πράγμα που γεννά την ιδέα ότι η εκδραμάτιση σημαίνει την 
ανακάλυψη του νοήματος του λόγου μέσα στην πράξη. Το πέρα
σμα στην πράξη είναι κάτι πέρα από το να λέγεται κάτι. Είναι 
εξίσου σημαντικό να αναλύεται όσο και η μεταβίβαση. Το πέ
ρασμα στην πράξη επιτρέπει ((στον άνθρωπο να πραγματωθεί, 
ξαναζώντας τη μνήμη του», όπως το γράφει ο Ό^ηίεΐ δίΐ3οηγ.

Αυτό που αποτελεί την ουσία της μεταβίβασης είναι η κατακυ- 
ρίευση της φαινομενικής ομιλίας από μια μεταμφιεσμένη ομιλία, 
την ομιλία του ασυνείδητου. Αυτή η ομιλία περισυλλέγει αυτά 
τα αδειασμένα, διαθέσιμα στοιχεία που είναι τα ταγικά υπο
λείμματα. (Σ 271)

Ας επανέλθω στην εικόνα με τα απομεινάρια μιας γιορτής 
που υπάρχουν σε μια αυλή. Πρόκειται για τη διαδικασία που μας 
κάνει, χάρη στη φαντασία μας, να αναπαραστήσουμε τη γιορτή 
με αφετηρία τα παλιόχαρτα και τα άδεια κουτιά. Διαδικασία ου- 
σιωδώς συμβολική, όπου η ερμηνεία μιας εικόνας παραπέμπει 
αναγκαστικά σε μια άλλη εικόνα.

Και να που τώρα η λακανική γλωσσοϋστερία* ξεπροβάλλει. 
((Γλωσσοϋστερία» είναι ο όρος που ο ίδιος ο ψυχαναλυτής μας, 
αρεσκόμενος στους αστεϊσμούς, έδινε στην ελεύθερη ερμηνεία του

* Πη§ιιΐ8ί6Π6: λέξη επινοημένη με βάση το 1ΐη§ιπ$1ΐςιΐ6 = γλωσσολο
γία. (Σ.τ.Μ.)
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της σωσιριανής θεωρίας των σημαινόντων και σημαινομένων. 
Ας επιστρέφουμε για λίγο στο κείμενο:

Το σημαίνον είναι το υλικό που μπορεί να ακουστεί, το οποίο ό
μως δεν είναι ο ήχος. Όταν μιλάμε για το σημαινόμενο, σκεφτό
μαστε το πράγμα, ενώ πρόκειται για τη σημασία. Ωστόσο, κά
θε φορά που μιλάμε, λέμε το πράγμα, το σημαντικό, διαμέσου 
του σημαινομένου. Υπάρχει εδώ μια απάτη, διότι εννοείται ότι η 
γλώσσα δεν είναι φτιαγμένη για να καταδηλώνει τα πράγματα. 
Αλλά αυτή η απάτη είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης γλώσ
σας και, υπό μία έννοια, πάνω της θεμελιώνεται η επικύρωση 
κάθε αλήθειας. (Σ 272)

Δηλαδή ο εγκαταλείπει τον προσδιορισμό της λέξης ως 
σημείου μέσω του όρου ((σημαινόμενο», εφόσον, όπως διατείνε
ται, η λέξη είναι ήδη, από τη στιγμή που προφέρεται ή γράφε
ται, φορέας του σημαίνοντος. Σημαίνον που άλλωστε κρύβει κά- 
ποια άλλα επίσης.

Όταν προφέρουμε τη λέξη ((ομπρέλα», αυτή δεν περιορίζεται 
στο σημείο, εμπεριέχει ήδη ποικίλα σημαίνοντα -  ομπρέλα α- 
νοιχτή ή κλειστή, ομπρέλα που προστατεύει τους ερωτευμένους 
ή που ανοίγει, αντίθετα, για να αποφευχθούν οι ενοχλήσεις κτλ.

Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει ο πατήρ ΒείπιαοΓί, του Τάγ
ματος των Ιησουιτών, που δηλώνει ότι όλα όσα λέει ο Ι^οαη πά
νω στο ζήτημα της σημασίας εξεικονίζονται στο ((Οΐ^ρυΙαίίο (Ιο 
Ιοοιιίΐοηίδ 8ί§ηΐίΐοαίίοηθ), που αποτελεί το πρώτο μέρος του Όο 
ΐΏ3£Ϊ8ΐΓ0 του Αγίου Αυγουστίνου. Ακολουθεί μια αξιοσημείωτη 
ανταλλαγή ανάμεσα στον άνθρωπο της Εκκλησίας και τον ψυ
χαναλυτή, που δε θα αναπτύξω εδώ, για να σας προσφέρω τη 
χαρά να την ανακαλύψετε μόνοι σας, από τη σελίδα 271 ως τη 
σελίδα 286 του πρώτου βιβλίου του Σεμιναρίου.

1 72



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΛΑΚΑΝ

Ας ασχοληθούμε ξανά με την ανακάλυψή μας με αφετηρία το 
((Η αλήθεια ξεπροβάλλει από την πλάνη», όπου ο Ι̂ ιοαη ανα
πτύσσει, πάνω στην κατεύθυνση των προηγούμενων συλλογι
σμών του, τα ζητήματα της αλήθειας, του λάθους και των ση
μείων.

Όταν κατανοείτε αυτό που εκφράζεται διά των σημείων της γλώσ
σας, αυτό συμβαίνει πάντα, τελικά, χάρη σε ένα φως που σας έρ
χεται έξω από τα σημεία -  είτε από μια εσωτερική αλήθεια που 
σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε αυτό που μεταφέρεται διά των 
σημείων, είτε από την παρουσία ενός αντικειμένου που συσχετί
ζεται, με τρόπο επαναλαμβανόμενο και επίμονο, με ένα σημείο. 
Ιδού η προοπτική αντεστραμμένη. Η αλήθεια βρίσκεται έξω α
πό τα σημεία, αλλού. (Σ 288)

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απατηλό από το λόγο, έτσι διασκε
δάζουμε με τη διττή σημασία για να ξεγελάσουμε κάποιον όσον 
αφορά στο σκοπό μιας συζήτησης. Δηλαδή η γλώσσα είναι το 
κατεξοχήν όχημα της πλάνης. Η λέξη ((καρπός», από τη στιγ
μή που προφέρεται, μας υποδηλώνει ένα μήλο, ένα πορτοκάλι ή 
κάποιο άλλο φρούτο, ωστόσο ο συνομιλητής μας θα μπορούσε 
να μας μιλάει για ((ξηρούς καρπούς» ή και για τον ((καρπό των 
σπλάχνων» ή για τους ((καρπούς της εργασίας του».

Όσο για το ((ψέμα» στην ανάλυση, είναι, ίσως όσο και η «α
λήθεια», μάρτυρας των επιθυμιών του υποκειμένου. ((Κυκλοφο
ρώ με Φεράρι, διότι είναι το ωραιότερο αυτοκίνητο». Πρόκειται 
για ένα πραγματικό ψέμα ή για ένα αληθινό ψέμα; Είναι ένα α
ληθινό ψέμα, δεν κυκλοφορώ ((εγώ» στην πόλη με αυτό το αυ
τοκίνητο, αλλά το ωραίο σπορ αυτοκίνητο είναι το πραγματικό 
μου αυτοκίνητο στα όνειρά μου, άρα είναι μια πραγματική επι
θυμία.
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Το χαρακτηριστικό του ψυχαναλυτικού πεδίου είναι ότι υποθέτει 
πως η ομιλία του υποκειμένου αναπτύσσεται κανονικά -κατά 
τον ΡΐΌΐιά- στο πλαίσιο της τάξης του λάθους, της παραγνώρι
σης ή και της απάρνησης, δεν είναι ακριβώς ψέμα, είναι ανάμε
σα στο λάθος και το ψέμα. Αυτές είναι χονδροειδείς αλήθειες του 
κοινού νου. Αλλά -να το νέο- κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, 
εντός της ομιλίας που αναπτύσσεται μέσα στην επικράτεια του 
λάθους, συμβαίνει κάτι διά του οποίου εισβάλλει η αλήθεια, και 
δεν είναι η αντίφαση. (Σ 291)

Με αυτή την αφορμή, ο ίαοαη μάς δίνει μια σημαντική και 
πολύ καίρια προειδοποίηση: όλες οι φιλοσοφικές και μεταφυσι
κές αναπτύξεις που προηγήθηκαν προέρχονται από το μυαλό ε
νός αναλυτή, αυτά τα ερωτήματα είναι στην υπηρεσία της ανά
πτυξης των ιδεών, αλλά σε καμιά περίπτωση οι ψυχαναλυτές 
δεν πρέπει να ωθούν τους αναλυόμενους σε αυτά τα μονοπάτια!

Με αυτό τον τρόπο η ανάγνωση του μάς βυθίζει συχνά 
σε βαθύτερη αμηχανία: σαν να έχουμε παρασυρθεί από μια θύελ
λα που φυσά άλλοτε από την ανατολή και άλλοτε από τη δύση, 
η σκέψη του κάνει αίφνης ολική αλλαγή πορείας, συχνά δυσκο
λευόμαστε να τον παρακολουθήσουμε. Διακρίνεται στον ορίζο
ντα, σύντομα ξεφεύγει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στο ένα 
κείμενο σκοτώνει, στο άλλο ανασταίνει. Στη διάρκεια πολλών 
σελίδων μάς εκνευρίζει βυθίζοντάς μας στους δαιδάλους μιας 
απαταφυσικής» (σουρεαλιστική τάση), για να μας συγκινήσει 
λίγες παραγράφους παρακάτω με τη διαύγειά του.

Όλη του η σκέψη εκφράζεται μέσα στις παρακάτω λίγες 
γραμμές:

Στην ανάλυση η αλήθεια ξεπροβάλλει... από την πλάνη.
Οι άστοχες πράξεις μας είναι οι πράξεις που επιτυγχάνουν το στό-
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χο τους. Τα λόγια μας που σκοντάφτουν είναι τα λόγια που ομο
λογούν. (Σ 292)

Εκκινώντας από την Επιστήμη των ονείρων, μας οδηγεί στην 
ανακάλυψη της συμπύκνωσης.

Κάθε σημαίνον στοιχείο του ονείρου, κάθε εικόνα, αναφέρεται σε 
μια σειρά πραγμάτων με σημασία, και αντίστροφα, κάθε πράγ
μα με σημασία αναπαρίσταται με πολλαπλά σημαίνοντα. Οδη- 
γούμαστε λοιπόν, μέσω της φροϋδικής ανακάλυψης, στο να α- 
κούμε μέσα στην ομιλία αυτόν το λόγο που εκδηλώνεται διαμέ
σου ή παρά τη θέληση του υποκειμένου. (Σ 292)

Βρισκόμαστε εδώ στο αποκορύφωμα της ψυχαναλυτικής σκέ
ψης, που ανακαλύφθηκε από τον ΡγοικΙ και εκφράστηκε από τον 
Ι^οαη: αυτό που λέει ο αναλυόμενος σημαίνει κάτι το οποίο α
γνοεί. Η συμπύκνωση στο όνειρο είναι ένα είδος αλληλοδια- 
σταυρωνόμενου δικτύου. Η μείζων και καινοφανής ιδέα που α
ναπτύσσει είναι ότι τα λόγια του ονείρου δεν αντιστοιχούν λέξη 
προς λέξη σε μια συμβολική ερμηνεία, πρόκειται για ένα πολύ 
πιο σύνθετο πλέγμα. Το ίδιο ισχύει για τα άγχη, τις φοβίες και 
τις ψυχοσωματικές ασθένειες ή άλλες ομιλίες του σώματος. Ο
ρισμένοι ψευδοεπιστημονιστές ψυχολόγοι θα ήθελαν να μας κά
νουν να πιστέψουμε ότι κάθε σκηνή ενός ονείρου, κάθε εικόνα, 
έχει ένα καθορισμένο συμβολικό νόημα: για παράδειγμα, αν ο
νειρεύεται κανείς σκαλοπάτια, σημαίνει ότι σύντομα θα ανέλθει 
στην κοινωνική ιεραρχία... Αυτή η υπερβολικής απλότητας τε
χνική μπορεί να χρησιμεύσει μόνο στην άσκηση του επαγγέλ
ματος της μαντάμ Ροζίτας, της διορατικής μάντισσας.

Η ψυχανάλυση μας εξηγεί γιατί ένα σύμπτωμα δε θα εξα
φανιστεί οπωσδήποτε με την πρώτη ανακάλυψη και μας προ-

*75



ΜΙΣΕΛ ΝΤΕΤΙ

τείνει να επιδεικνύουμε μεγαλύτερη υπομονή στην επίλυση των 
διαταραχών και στον τερματισμό της θεραπείας. Ας πάρουμε έ
να παράδειγμα:

Κάθε πρωινό Δευτέρας η αναλυόμενη ξυπνά με αφόρητους 
πονοκεφάλους: πολύ σύντομα, στη θεραπεία, ανακαλύπτει ότι 
κάθε Δευτέρα πρωί ο πατέρας της λογομαχούσε άγρια με τη μη
τέρα της, καβγάς στον οποίο εκείνη ήταν ένας προνομιούχος 
μάρτυρας. Ωστόσο η ανακάλυψη αυτού του τραύματος δε λει
τούργησε καθόλου θεραπευτικά. Κατάφερα να την πείσω ότι α
ναμφίβολα είχε ανακαλύψει μόνο ένα στοιχείο και ότι τα πράγ
ματα ήταν πιο πολύπλοκα από όσο φαίνονταν. Πολλούς μήνες έ
πειτα από αυτή την εξήγηση, ανακαλύπτει ένα άλλο αξιόλογο 
στοιχείο, που έγκειται στη βαθιά απαισιόδοξη στάση της μητέ
ρας της: ήδη από την Κυριακή το βράδυ παραπονιόταν για το τέ
λος του Σαββατοκύριακου και προέβλεπε τις χειρότερες κατα
στροφές για την επομένη, πρώτη μέρα της εβδομάδας. ((Είμαι 
σίγουρη ότι θα γίνει αύξηση της φορολογίας... Πιστεύεις πως θα 
βρίσκουμε να φάμε αν ξεσπάσει πόλεμος; Αναρωτιέμαι αν θα 
λάβεις την κλήση της επιστράτευσης... Τι θα βρω άραγε στο 
γραμματοκιβώτιο αύριο... Αύριο, τέρμα τα αστεία, ξαναρχίζει η 
δουλειά».

Η απογοήτευση ήταν μεγάλη επειδή οι πονοκέφαλοι επέμε
ναν. Η απελπισμένη νεαρή γυναίκα σκεφτόταν να εγκαταλεί- 
ψει την ανάλυση, όταν ξαφνικά παρουσίασε πρόοδο εξαιτίας ε
νός ονείρου. Ας την αφήσουμε να μιλήσει: ((Είδα ένα απίθανο ό
νειρο, όπου με τραβολογούσαν δύο άτομα. Νομίζω ότι από τη 
μια πλευρά με τραβούσε από το μανίκι η μητέρα μου, μου ζη
τούσε να πάμε μαζί να πάρουμε τις επιστολές από το γραμμα
τοκιβώτιο, και από την άλλη ένας διάβολος από κόμικς μού πρό- 
τεινε να τον ακολουθήσω στην Κόλαση, όπου ποτέ πια δε θα εί
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χα πονοκεφάλους. Ήταν τρομακτικό, να σπας το κεφάλι σου, τι 
έπρεπε να κάνω; Να ακούσω αυτά που μου έλεγε ο ένας ή αυτά 
που μου πρόσφερε ο άλλος;» Ύστερα από λίγα λεπτά σιωπής, 
η αναλυόμενή μου βάλθηκε να ερμηνεύει: ((Σπάω το κεφάλι μου, 
δηλαδή έχω πονοκέφαλο, πρέπει να επιλέξω αυτό που ο ένας 
λέει... Η μητέρα μου... Αυτό που “ο ένας λέει” = “Δευτέρα”;»* 

Μόλις είχε ανακάλυψει έναν κρίκο της συνειρμικής αλυσίδας, 
τώρα πια το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ακολουθήσει τους 
κρίκους. Μόνο ύστερα από αυτό το όνειρο οι πόνοι της έσβησαν. 
Αυτά που είχε ανακαλύψει προηγουμένως δεν ήταν άχρηστα, αλ
λά έλειπαν κάποιοι κρίκοι, και μπορούμε να στοιχηματίσουμε ό
τι και άλλες εξηγήσεις διαφώτισαν αυτή τη σκηνή, εξηγήσεις 
που ανακαλύφθηκαν εκτός του χώρου της ανάλυσης.

Η συμπύκνωση είναι το πλέγμα πολλαπλών δικτύων σημαι- 
νομένων, που μερικές φορές δε συναντιούνται παρά μόνο σε ένα 
σημείο... Στο «ο ένας λέει».

Οι δύο δυνατότητες της αγάπης και του μίσους δε λειτουργούν 
ανεξάρτητα από αυτή την τρίτη, που παραβλέπουμε και δεν κα
τονομάζουμε ανάμεσα στα πρωταρχικά συστατικά της μεταβί
βασης: την άγνοια ως πάθος. Ωστόσο το υποκείμενο που έρχε
ται για ανάλυση μπαίνει ως τέτοιο στη θέση εκείνου που αγνο
εί. Δεν υπάρχει πιθανότητα εισόδου στην ανάλυση χωρίς αυτή 
την αναφορά -  δεν τη λέμε ποτέ, δεν τη σκεφτόμαστε ποτέ, ε
νώ είναι θεμελιώδης. (Σ 298)

Ο μάς εκθέτει εδώ αυτό που θα αναπτυχθεί αριστο-

* Στα γαλλικά προφέρονται παρόμοια: Ι̂ ’ιιη άύ (ο ένας λέει) και Ιιιηάΐ 
(Δευτέρα). (Σ.τ.Μ.)
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τεχνικά στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου σεμιναρίου του: η 
αποκάλυψη του λόγου είναι η πραγμάτωση του όντος.

ΣΥΝΟΨΗ

• Το συναίσθημα είναι υποταγμένο στο λόγο, όμως ο λόγος 
δεν περιέχει πάντα το παρελθόν συναίσθημα.

• Η μεταβίβαση είναι επίσης ένας έλεγχος πραγματικότητας.
• Η μεταβίβαση είναι η εισαγωγή γεγονότων του παρελθό

ντος στην παρούσα ομιλία, είναι η ανακάλυψη ότι τα λόγια 
του σήμερα λένε τις συγκινήσεις του χθες.

• Η επιθυμία είναι διαρκώς ανανεώσιμη, είναι ακόρεστη σαν 
τις λειτουργίες της πείνας και της δίψας.

• Η ομιλία του αναλυόμενου είναι αυτό που απομένει από την 
παρελθούσα συγκίνηση, είναι το άδειο μπουκάλι μπίρας 
στο γήπεδο μετά τον αγώνα. Με αφετηρία αυτό, ανασυν
θέτουμε την ασυνείδητη ιστορία μας.

• Για τον Ι^οαη η λέξη, ήδη από τη στιγμή που προφέρεται, 
είναι φορέας ενός σημαίνοντος.

• Ο Γαοαη μάς εφιστά την προσοχή απέναντι στους υπερβο
λικούς μεταφυσικούς συλλογισμούς. Σωστή παρατήρηση 
σίγουρα, αλλά ποιος μιλάει!

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ

Μια μικρή υπενθύμιση, διά στόματος του ίδιου του Ι^οαη, πριν 
συνεχίσουμε: ((Υπάρχουν δύο τρόποι εφαρμογής μιας επιστή
μης, η οποία δομείται σε μια διδασκαλία. Υπάρχει αυτό που εν
νοείτε και τι το κάνετε μετά». (Σ 302)
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Άλλο ένα άγαλμα ταλαντεύεται στο βάθρο του, ο Γαοαη βά
ζει τα δυνατά του για να το γκρεμίσει.

Παρακαλώ τον καθένα σας, στο εσωτερικό της δικής σας ανα
ζήτησης της αλήθειας, να αρνηθείτε ριζικά να χρησιμοποιείτε μια 
αντίθεση, όπως αυτή του συναισθηματικού και του διανοητικού. 
(Σ 302)

Οι περισσότεροι θα κατανοήσουν τι θέλει να πει, αλλά αν 
παρέμεινε καμιά αμφιβολία, θα προσπαθήσει στη συνέχεια να 
τη διαλύσει οριστικά.

Το νοητικό είναι, γ ι’ αυτόν, ένας εγωιστής χαμένος στο φα- 
ντασιακό. Ο διανοούμενος τοποθετείται σε μια ψευτο-ουδετερό- 
τητα, μέσα στο ψέμα της άμυνας και των αντιστάσεων. Με άλ
λα λόγια, ο διανοουμενισμός είναι τροχοπέδη για την πρόοδο της 
αναλυτικής θεραπείας.

Ο ΙχοΜγο χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να επα- 
νέλθει στον Ι^οαη, ιδίως στα λόγια του της ((Διάλεξης της Ρώ
μης», και ακριβώς στις άμεσες επιθέσεις ενάντια στους όρους 
((διανοητικό» και ((συναισθηματικό». Η απάντηση είναι όσο πιο 
απόλυτη γίνεται: ((Πιστεύω ότι είναι όροι που πρέπει οπωσδή
ποτε να σβήσουμε από τα χαρτιά μας». (Σ 304) Φτάνουμε εδώ 
στο ίδιο το θεμέλιο της λακανικής σκέψης* για την ακρίβεια, στις 
προτάσεις των μελλοντικών σεμιναρίων του πάνω στην ηθική.

Πρώτος στόχος: η αγάπη, όταν δεν είναι το ενεργητικό δό
σιμο του εαυτού, αλλά μάλλον ένα φαντασιακό και ναρκισσιστι
κό πάθος, δηλαδή ένα είδος διαστροφής. ((Η αγάπη, η αγάπη ε
κείνου που επιθυμεί να αγαπηθεί είναι ουσιαστικά μια απόπει
ρα να αιχμαλωτίσει τον άλλο στον εαυτό του, στον εαυτό του ως 
αντικειμένου». (Σ 304)
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Η επιθυμία να αγαπηθούμε, συνεχίζει, είναι να παγιδεύσου- 
με, να υποδουλώσουμε τον άλλο στη δική μας φαντασίωση. Να 
σε αγαπούν είναι μια τρομακτική απαίτηση, είναι να κάνεις τον 
άλλο, που υποτίθεται ότι αγαπάς, να σε ακολουθεί, να τον με
τασχηματίζεις, να τον αλλάζεις και να τον ανατρέπεις.

Ορισμένοι πίστεψαν ότι μπορούσαν να ισχυριστούν, με α
φορμή αυτό τον ατελή συλλογισμό, ότι ο Ι^οαη μάς σπρώχνει να 
«ξεφορτωθούμε» την αγάπη, όπως μας είχε αναγγείλει στο πα
ρελθόν το θάνατο του Θεού. .Αλλά προτού αρχίσουμε τις φλυα
ρίες, πρέπει επίσης να σεβόμαστε τη σκέψη του ως την τελευ
ταία γραμμή. Έτσι, λίγο πιο κάτω θα πει: ((Το ενεργητικό δό
σιμο της αγάπης στοχεύει στον άλλο, όχι στην ιδιαιτερότητά του, 
αλλά στο είναι του». (Σ 305)

Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε να έρχονται άτομα για ανάλυ
ση λόγω μιας βαθιάς ερωτικής απογοήτευσης. Σε αυτό ακριβώς 
το ιδιαίτερο αίτημα μπορούμε να βρούμε το μηχανισμό της ((ε
ρωτικής νεύρωσης».

Ακόμα κι όταν το υποκείμενο υπεραμύνεται σφοδρά, ισχυρι- 
ζόμενο ότι αγάπησε με τον αγνότερο αλτρουισμό, χρειάζεται να 
εκφράζονται επιφυλάξεις πάνο:> σε αυτό τον αλτρουισμό που προ
έρχεται απευθείας από το χριστιανικό πολιτισμό. Να αγαπάς 
τον άλλο δε σημαίνει να περιμένεις να σε αγαπήσει και έπειτα 
να τον αγαπάς σε ανταπόδοση, ούτε, βέβαια, να δίνεις στον άλ
λο το απαράμιλλο δώρο της αγάπης σου και, ακόμα λιγότερο, να 
λατρεύεις τον άλλο επειδή σε αγαπάει. Στην καθολική θρησκεία 
μπορούμε να βρούμε τη μαγιά αυτής της ανατροπής, όταν α
ναγγέλλεται πρωτίστως ότι ((ο Θεός μάς αγαπά». Να μια ατυ
χής διατύπωση! Είναι ατυχής και αναμφίβολα το αποτέλεσμα 
μιας προφανούς έλλειψης κατανόησης, εφόσον από την εποχή 
της Γένεσης είναι καθήκον του ανθρώπου να αγαπάει το Θεό
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και όχι να τον αγαπάει ο Θεός. Στη συνέχεια, το βιβλίο του Ιώβ 
θα μας διαφωτίσει λίγο καλύτερα πάνω στην ανυπαρξία μιας 
θεϊκής αγάπης ή μίσους. Ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο του 
Θεού. Ως προς αυτό, θεωρώ ενδιαφέροντα τα εβραϊκά, μουσουλ
μανικά και χριστιανικά θρησκευτικά διαβήματα, όταν δεν ολι
σθαίνουν στη μισαλλοδοξία, το οποίο αποτελεί έγκλημα προς 
την ανθρωπότητα και τη θεϊκή ανοχή. Ο σεβασμός προς το Θεό 
σημαίνει σεβασμό σε ένα νόμο που είναι ανώτερος από τον άν
θρωπο, θέτοντας έτσι σε επαγρύπνηση την υπέρτατη αλαζονεία 
του. Αντίθετα, εκφράζω τις πιο έντονες επιφυλάξεις όσον αφο
ρά στην ψυχολογική ποιότητα των θρησκειών που θέτουν τον 
άνθρωπο στη θέση του Θεού, όπως, δυστυχώς, οι καινούργιες ε- 
πιστημονιστικές θεωρήσεις.

Είμαστε λοιπόν όντα που μάλλον ζητούν αγάπη παρά προ
σφέρουν αγάπη χωρίς ανταπόδοση. Αλλά η ερωτική νεύρωση ε
ξηγείται με άλλα μέσα, εκτός από τις ιστορικο-κοινωνιολογικές 
αποδείξεις. Έχουμε κατανοήσει ότι η νεύρωση προέρχεται κυ
ρίως από την αποκλειστικά και πρωταρχικά φαντασιακή οργά
νωση της συνείδησής μας. Άρα η εγωιστική αγάπη, η νευρω- 
σική αγάπη σχετίζεται άμεσα με το υπέρμετρο συναίσθημα, με 
την ψευδαίσθηση μιας υπερβατικότητας που προέρχεται από την 
παιδική φαντασία και τον εγωισμό. Διότι, πράγματι, είναι αναμ
φισβήτητο ότι το παιδί απαιτεί να αγαπιέται από τους γονείς 
του και κυρίως από τη μητέρα του. Αν τα πράγματα δε συμ
βαίνουν έτσι, θα το γνωστοποιήσει με μια νηπιακή κρίση υστε
ρίας. Η νευρωσική αγάπη βρίσκεται σε στενή σχέση με το ((πα
ντοδύναμο παιδί-τύραννος». Απαιτεί από τους γονείς, απαιτεί α
πό τους άλλους, κι όταν προσεύχεται, το κάνει για να ((απαιτή
σει ταπεινά» το μερίδιο της ευτυχίας του.

Ο νευρωσικός υφίσταται την αγάπη, την απαιτεί, δεν εμπλέ
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κεται μέσα της. Το ((σ’ αγαπώ)) είναι μια ψευδαίσθηση. ((Τι 
μπορώ να κάνω για σένα που θα σε ευχαριστούσε, χωρίς οπωσ
δήποτε να ικανοποιεί εμένα, αλλά που το επιθυμώ;)) Κάπως πε
ρίπλοκη ορολογία, που όμως καταμαρτυρεί μια άλλη διαδικασία.

Το μίσος λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια φαντασιακή 
διάσταση του μίσους, καθόσον η καταστροφή του άλλου είναι ο 
ένας πόλος της ίδιας της δομής της διυποκειμενικής σχέσης. (Σ
305)

Μίσος που, όπως μας υπενθυμίζει ο Ι^οηπ, δε σβήνει με την 
εξαφάνιση του άλλου. Η αγάπη θα ήθελε την ανάπτυξη του άλ
λου ως ύπαρξης, ενώ το μίσος θέλει να μειώσει τον άλλο. Η α
γάπη όπως και το μίσος παραμένουν ζητήματα που αγνοεί ο 
άνθρωπος* εκφράζοντάς τα στην ανάλυση σημαίνει ότι αναγνω
ρίζουμε την άγνοιά μας και ανοιγόμαστε στην έρευνα. Αν, για 
παράδειγμα, το υποκείμενο δεν είχε υποστεί μια ερωτική απο
γοήτευση ή έναν οδυνηρό χωρισμό, δε θα είχε καθόλου τη διά
θεση να αναγνωρίσει την άγνοιά του. Αντίθετα, θα ένιωθε βέ
βαιο για τη σιγουριά του. Ως προς αυτό μπορούμε να πούμε ότι 
για να υπάρχει αναλυτική θεραπεία, αμφισβήτηση του υποκει
μένου, πρέπει κάτι να γεννήσει την αμφιβολία μέσα του, ή να 
αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο αναλυτής...

... δεν οφείλει να οδηγήσει το υποκείμενο σε μια γνώση, αλλά 
στους δρόμους πρόσβασης σε αυτή τη γνώση. Πρέπει να το ε
ντάξει σε μια διαλεκτική διεργασία, όχι να του πει ότι λαθεύει, 
αφού ούτως ή άλλως είναι μέσα στο λάθος, αλλά να του δείξει ό
τι μιλάει άσχημα, δηλαδή ότι μιλάει χωρίς να ξέρει, σαν αμα
θής, διότι οι δρόμοι του λάθους του έχουν σημασία. (Σ 306)
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Να γιατί ορισμένοι αναλυτές που είναι έντιμοι αρνούνται να 
ξεκινήσουν μια θεραπεία όταν το ίδιο το άτομο, σταλμένο από 
κάποιο μέλος της οικογένειας, δεν αντιλαμβάνεται την ανα
γκαιότητα να γνωρίσει τον εαυτό του.

Η ψυχανάλυση μας οδηγεί στο να επανεξετάσουμε τις ((α
λήθειες» μας. Η νεύρωση εγκαταστάθηκε επειδή ακριβώς υπήρ
χαν στην ψυχική οργάνωση ανέγγιχτες αλήθειες. Αλλά η ψυχα
νάλυση δεν παράγει μόνο προσωπικές αμφιβολίες, μπορεί επί
σης να κλονίσει και θεσμούς.

Να πιστεύει ο ψυχαναλυτής ότι γνωρίζει κάτι -πάνω στην ψυ
χολογία, για παράδειγμα- είναι η αρχή της καταστροφής του, ε
πειδή κανείς δεν ξέρει πολλά πράγματα για την ψυχολογία, ε
κτός από το ότι η ίδια η ψυχολογία είναι μια λάθος προσέγγιση 
της ανθρώπινης ύπαρξης. (Σ 307)

Οι τελευταίες γραμμές αυτού του πρώτου σεμιναρίου ολοκλη
ρώνονται με την ερώτηση: ((ποιος θεμελιώδης μηχανισμός διέ- 
πει την ψυχανάλυση».

Ο λόγος, στην έναρξη, θεωρείται από τον Ι,&οαη σαν ένα διά
βημα προς το πραγματικό. Ο λόγος είναι τόσο δραστικός επει
δή είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο ανέφικτο φαντασιακό και το 
πραγματικό. Ο λόγος είναι το όχημα της θεραπείας επειδή α- 
κούγεται από κάποιον, δηλαδή τον αναλυτή.

Το πραγματικό θριαμβεύει, παρασύρεται από το συμβολικό 
που έχει εκθρονίσει το φαντασιακό.

Ένα τελευταίο παράδειγμα θα μας βοηθήσει. Κάποιος ανα
λυόμενος διηγείται ένα όνειρο που τοποθετείται στο τέλος του 
τέταρτου χρόνου ανάλυσής του. Αυτή πλησιάζει στη λήξη της 
και πολλές συγκρούσεις έχουν επιλυθεί. Παραμένει όμως ένα
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μεγάλο μελανό σημείο. Το μελανό σημείο είναι μια υπερβολικά 
ισχυρή εικόνα του πατέρα.

Ο αναλυόμενος βλέπει τον εαυτό του, στο όνειρο, σε ένα σπί
τι που περιγράφει ως εφιαλτικό. Στο διάδρομο μια σκάλα δεν ο
δηγεί πουθενά: προς τα πάνω χάνεται στα σύννεφα, προς τα κά
τω βυθίζεται σε απροσμέτρητα βάθη. Από το κάτω μέρος της 
κραυγές μαρτυρούν τον ψυχολογικό πόλεμο που υφίστανται οι 
κακόμοιροι οι οποίοι παρασύρθηκαν στα καταραμένα υπόγεια ή 
στα σκοτεινά μπουντρούμια όπου υπομένουν χιλιάδες βασανι
στήρια. Ο αναλυόμενος περιγράφει τα υπόγεια αυτού του σπιτιού 
σαν να αντιπροσωπεύουν τους πιο φρικτούς εφιάλτες του. Αίφ
νης τον καλεί ο πατέρας του και του προτείνει να έρθει να επι- 
σκεφθεί αυτούς τους χώρους αγωνίας. Ο αναλυόμενος μας ουρ
λιάζει στο όνειρό του: «... Αν θέλεις να υποφέρεις, πήγαινε, ανε
νόχλητα, αλλά τέρμα, δε σε ακολουθώ πια στους εφιάλτες σου!»

Το αποτέλεσμα αυτών των λόγων υπήρξε εκπληκτικό, το α
παίσιο σκηνικό έσβησε, αφήνοντας στη θέση του ένα ειρηνικό 
εξοχικό σπίτι.

Ο αναλυόμενος μου εξήγησε, ύστερα από αυτή την περιγρα
φή, πως πίστευε ότι η δύναμη αυτών και μόνο των λέξεων που 
ξεστόμισε του επέτρεψε να εξορκίσει το όνειρό του και να μην 
ακολουθήσει πια τον πατέρα του στα νοσηρά διαβήματά του. 
Όχι μόνο είχε βρει τις λέξεις για να το πει, αλλά είχε ανακαλύ
ψει έτσι την πραγματική δύναμη των λέξεων πάνω στις φαντα- 
σιακές μας οργανώσεις.

ΣΥΝΟΨΗ

• Η αγάπη, όταν δεν είναι το ενεργητικό δόσιμο του εαυτού,
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αλλά μάλλον ένα φαντασιακό και ναρκισσιστικό πάθος, εί
ναι ένα είδος διαστροφής.

• Η επιθυμία να σε αγαπούν σημαίνει να υποδουλώνεις τον 
άλλο στη δική σου φαντασίωση.

• Ο νευρωσικός υφίσταται την αγάπη, την απαιτεί, αλλά δεν 
εμπλέκεται μέσα της.

• Ο λόγος είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο ανέφικτο φαντα- 
σιακό και το πραγματικό. Γ ι’ αυτό ο λόγος έχει τη δύνα
μη να αλλάζει τις φαντασιακές μας οργανώσεις.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ...

Η ανάγνωση των έργων του πατέρα της ψυχοθεραπείας, του 
3ΐ£ΐτιιιηί1 ΡιόικΙ, πρέπει να γίνεται με σεβασμό στη χρονολογική 
σειρά, ώστε να ανακαλύπτουμε μαζί του τους λεπτεπίλεπτους 
σχηματισμούς και τις περιελίξεις του ασυνειδήτου μας. Αυτή η 
ανάγνωση μας αποκαλύπτει όλες τις τροποποιήσεις που υφί- 
σταται η φροϋδική θεωρία με το χρόνο. Ο ΡγοικΙ δεν αναζήτησε 
πάση θυσία τη θεωρητικοποίηση της ψυχανάλυσης γράφοντας 
τα έργα του- αντίθετα, μοιράστηκε μαζί μας την εξέλιξή του, την 
αυτο-ανάλυσή του.

Βρισκόμαστε μακριά από τη δογματική ακαμψία. Αλλά ε
πειδή η σκέψη του ΡγοικΙ εξελίσσεται με διαδοχικές ανατροπές, 
αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε τα πρώτα βήματά 
της. Το λάθος στις ανθρωπιστικές επιστήμες δεν έχει τις ίδιες 
επιπτώσεις που έχει στις θετικές επιστήμες.

Είναι ίσως δυνατόν να υποστηρίξουμε ότι το λάθος έχει δι
καίωμα παράθεσης στην ψυχανάλυση όπως και στη φιλοσοφία, 
επειδή απλώς δεν υπάρχει ((αληθές» ή ((ψευδές», ((σωστό» ή 
((λάθος», ή, ακόμα, επειδή δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια.

Από τη στιγμή που διαμορφώνεται μια βεβαιότητα στις ε
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πιστήμες που ασχολούνται με τον ψυχισμό, η στάση μας πρέ
πει να είναι κριτική και εποικοδομητική. Ο ΡΐΌυά προκάλεσε α
ναστάτωση ήδη με κάποιες υπερβολές σχετικά με τη σεξουαλι
κότητα και το θρησκευτικό συναίσθημα, αλλά ο Ι^οαη συντέ- 
λεσε στην εξέλιξη της ψυχανάλυσης εκκινώντας από αυτά τα 
δύσκολα θέματα. Ορισμένα φτωχά μυαλά, που συναντώνται κυ
ρίως στους βάλτους μιας αυτάρεσκης ψυχανάλυσης, εκκινούν α
πό το γεγονός ότι η ψυχανάλυση είναι μεταβλητή και ασταθής 
και καταλήγουν να αισθάνονται παγιδευμένοι και να ισχυρίζο
νται ότι είναι αναποτελεσματική ή αδύνατον να διδαχθεί. Η ψυ
χανάλυση εξελίσσεται με αφετηρία τις ανακαλύψεις εκείνων που 
τολμούν να εκθέσουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους 
περιπλανήσεις.

Να πάψει να ελπίζει ότι υπάρχουν βεβαιότητες είναι ένα ση
μαντικό αποτέλεσμα της ανάλυσης. Αν πετύχει κανείς κάτι τέ
τοιο, έχει πετύχει ήδη τον ευνουχισμό του.

Σε αυτό τον ίδιο δρόμο που χάραξε ο Ργ0ικ1 μάς οδηγεί ο 
Ι,άζάπ στα πρώτα κείμενα και σεμινάριά του. Σαν ένας δάσκα
λος του Ζεν μεταχειρίζεται το παράδοξο. Αυτή η παρομοίωση 
δεν έχει τίποτα το πρωτότυπο, αφού ανοίγει το σεμινάριό του 
πάνω στα τεχνικά γραπτά του ΡΐΌΐιά συγκρίνοντας τον εαυτό 
του με δάσκαλο του Ζεν.

Ένας λακανικός αναλυτής δε θα έπρεπε να ανήκει σε αυτό 
το είδος υπό εξαφάνιση που, τον παλιό καλό καιρό του σταλινι
σμού, ονομαζόταν στρατευμένος μαχητής. Απεναντίας, η διδα
σκαλία του Ι&οφα£5 Ι^οαη πάει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Πηγαίνει προς το άνοιγμα, την αμφισβήτηση των ιδεών που έ
χουμε ασπαστεί. Ο ανοίγει ορίζοντες, γκρεμίζει τα πα
ραπετάσματα, σπέρνει την αμφιβολία, υποδαυλίζει τη φωτιά 
και προκαλεί καταιγίδα.
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Η διδασκαλία του δεν απευθυνόταν στην πεζή αντί
ληψη, ευνοούσε την κουλτούρα. Έκανε το λάθος να πιστεύει ό
τι το μήνυμά του γινόταν πάντα σαφώς αντιληπτό. Άλλοι εν
διαφέρθηκαν μόνο για τις εκκεντρικότητές του και άλλοι, πα- 
ραδόξως, ερμήνευσαν τις πιο τρελές συμπεριφορές του σαν θεϊ
κούς χρησμούς. Άλλοι, πάλι, αναζήτησαν μια τεχνική στα ποι
ητικά του ξεσπάσματα.

Έπαιζε με το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει ο αναλυτής, το 
λόγο. Κάθε λέξη, ακόμα και η πλέον ανώδυνη, έχει πολλαπλά 
νοήματα. Όταν το γνωρίζουμε, το έργο του φαίνεται σαν ένα εί
δος γλωσσικού κολάζ. Διασταυρώνει όπως οι λύτες του σταυρό
λεξου, αναμειγνύει όπως ο Κ^γηιοηά ϋονοδ, μυστικοποιεί όπως 
ο ΑηάΓ6 Βγοϊοπ, βιάζει όπως ο δαάο, σαγηνεύει όπως ο Δον 
Ζουάν, αναστατώνει όπως ο Ρο6, ((ζωγραφίζει» όπως ο Ιοδέ 
Μαπα ά€ ΗέΓοάία. Χωρίς όρια, πηγαίνει ολοένα και πιο μακριά, 
πάντα προς διαφορετική κατεύθυνση, δεν πρέπει να τον ακούμε 
ή να τον διαβάζουμε πιστεύοντας ότι στη θέση της ψυχής έχει 
την αλήθεια.

Τα τεχνάσματα και οι ιδιομορφίες του είναι άχρηστα τελικά. 
Μας προκαλεί σαν να ήθελε να μας περάσει ένα μήνυμα που δεν 
πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Ι^οηπ είναι μια μεγαλοφυΐα του 
ρητορικού λόγου, τον οποίο δεν πρέπει ούτε να μιμηθούμε ούτε 
να θαυμάσουμε. Πρέπει να βάλουμε μουσική στην κακοφωνία 
του.

Μέσα σε αυτές τις προκλητικές καρικατούρες, στο στυλ του 
Ιερώνυμου Μπος, που μας έδειξε στη διάρκεια της ζωής του, υ
πάρχει μια διδασκαλία που πρέπει να κρατήσουμε. Παράξενος 
τύπος, που αναμφίβολα συγκλόνισε τους κύκλους της παριζιά
νικης διανόησης με τα θορυβώδη του ((νούμερα», αλλά που, α
κόμα και σήμερα, δεν έχει αποκαλύψει όλο του τον πλούτο. Τ
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πήρξε, κατ’ εικόνα της εργασίας του πάνω στην ψυχανάλυση, 
παράδοξος.

Ας θυμηθούμε ορισμένα παραδείγματα:
Είναι αδύνατον να εφαρμόσουμε τη «συγκοπή» (τις συνε

δρίες «Νεσκαφέ») με τον τρόπο του. Κανείς δε θα το αποδεχό
ταν πια και κανείς δεν έχει την ανάγκη να τον πιάνουν κορόιδο. 
Αντίθετα, αυτή η μέθοδος πρέπει να διατηρείται στην πρακτι
κή για να αποφεύγονται οι αντιστάσεις.

Παρομοίως δεν είναι ηθικό να αυξάνεται, χωρίς αιδώ, το κό
στος των συνεδριών, αλλά μια αύξηση μπορεί να αναζωογονή
σει το ενδιαφέρον μιας ψυχορραγούσας ανάλυσης.

Το μήνυμα του ίαοαη πρέπει να αραιώνεται και να χορηγεί
ται μόνο σε ομοιοπαθητικές δόσεις. Αλλά ας μην πλανιόμαστε, 
δεν είναι όλα θεμελιωμένα, δεν έχουν κάποιο κρυφό νόημα όλες 
οι υπερβολές του.

Ο 1 ,202η έφερε στη σύγχρονη ψυχανάλυση την αμφισβήτη
ση και τη διαλεκτική. Προτρέπει τους μελλοντικούς ψυχαναλυ
τές να αυτοαμφισβητούνται, να αποφεύγουν τη ρουτίνα των θε
ωρητικών ή τεχνικών ηθών και εθίμων. Δεν πρέπει να πιστέ
ψουμε πως αποτελεί απλώς ένα ακόμα ρεύμα του ψυχαναλυτι
κού κινήματος· αντίθετα, είναι αυτός που μας βοήθησε να ανα- 
καλύψουμε ξανά τον ΡγοικΙ, είναι απευθείας απόγονός του, συνε
χιστής του. Αλλά όμως μας έκανε να χάσουμε και την ασφά
λεια, μας έκανε να χάσουμε την ψευδαίσθηση των βεβαιοτήτων 
μας, πράγμα που φανερώνει και την αιτία που ακόμα είναι στό
χος αμφισβήτησης.
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Αυτός είναι ένας κατάλογος των κυριότερων νεολογισμών, οροσήμων 
ή σημείων αναφοράς που χρησιμοποίησε ο Ι̂ οαη στα έργα του ή στα 
σεμινάρια και στις διαλέξεις του.

Αποτελώντας μια εισαγωγή στο ((φολκλόρ» του, αυτό το γλωσ- 
σάρι δεν έχει καμιά χρησιμότητα για την κατανόηση ή την ανάπτυξη 
της αναλυτικής θεωρίας. Είναι ένα είδος τουριστικού οδηγού για όσους 
επιθυμούν να ταξιδέψουν βαθύτερα στη σκέψη του ΙαοφίεδΙ^κ^η.

Σας συνιστώ θερμά να συμβουλευτείτε επίσης το γλωσσάρι από 
την Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Ετουά (Μΐοΐκίΐ ΌοίΗγ, εκδ. Οιγο- 
πίψαο δοοΜε).

α, προφέρεται ((αντικείμενο μικρό α» (ο^είρείΐία): Είναι η αφετηρία 
της εσαεί ακόρεστης επιθυμίας. Μπορεί ταυτόχρονα να αναπαρι- 
στά το στήθος της μητέρας, το βλέμμα της, την επιθυμία της και 
γενικά τις ανεκπλήρωτες απαιτήσεις.

Αίτημα (ΩοπίδίκΙο): Είναι η μεταγραφή της φαντασιακής επιθυμίας 
στη γλώσσα.

Άλλος (ΑιιΙγο), προφέρεται ((μεγάλος άλλος»: Αυτός ο όρος έχει ποι
κίλα νοήματα σε συνάρτηση με αυτό που προσδιορίζει σε μια 
φράση. Διαδοχικά προσδιορίζει την παντοδυναμία του νόμου, τον 
αναλυτή, το θαυμαζόμενο πατέρα, μια φαντασιακή ανώτερη δύ-
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ναμη ή ακόμα και το Θεό. Δηλώνει επίσης την κουλτούρα του υ
ποκειμένου και το ασυνείδητό του.

Αποκλεισμός (ΡοΓο1ιι$ΐοη): Ένα τραυματικό γεγονός διαγράφεται ο
ριστικά από τη συνείδηση του υποκειμένου και δεν μπορεί ποτέ 
πια να ανακληθεί. Διαδικασία της ψύχωσης.

Επιθυμία (Οομι): Στη λακανική θεωρία η επιθυμία υφίσταται πά
ντα, υπάρχει πάντα μια έλλειψη που επιτρέπει να επιθυμούμε ξα
νά και ξανά.

Ευνουχισμός (Οι$ΐΓ3ίίοη): Ο ευνουχισμός είναι συμβολικός, σημαίνει 
την αδυναμία πρόσβασης στην ολική δύναμη και εξουσία. Σημα
τοδοτεί το τέλος της ανάλυσης, τη στιγμή που το υποκείμενο κα
τανοεί ότι έχει μη πραγματώσιμες απαιτήσεις.

Νοηματικό σχήμα (Ε1Μ ιΐο *οη*): Χρήση μιας λέξης με ένα ιδιαίτερο 
νόημα, που προδίδει το αποτύπωμα του ασυνείδητου.

Νόμος του πατρός (Εοί ιΐιιρύη:): Εκδήλωση διά της οποίας ο πατέρας 
προβάλλεται ως κάτοχος του «φαλλού», αντιπροσωπεύει επίσης 
τους νόμους της γλώσσας.

Όνομα του πατρός (ΝοίΏ-άιι-ρέΓο): Είναι ο πατρικός νόμος που ανα- 
παρίσταται από τον πατέρα, αλλά είναι ανώτερος του. Είναι ο συμ
βολικός νόμος, ο ανώτερος όλων.

Σημαίνον (δί§ηΐίΐ3ηΐ): Η συναισθηματική αξία που κρύβεται σε κάθε 
λέξη που προφέρουμε.

Σχισμή (Ροηίο): Διάκριση μεταξύ συνειδητής και ασυνείδητης ομι
λίας. Διαφορά ανάμεσα στην «πλήρη» και την ((κενή» ομιλία, α
νάμεσα στη συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία και την κούφια 
ομιλία.

Υποκείμενο (δα]€ί): Ο αναλυόμενος στο ντιβάνι υπό τον όρο να μιλά
ει από το βάθος της καρδιάς του, από το βάθος των συναισθημά
των του. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται από τον Ε&ο&η για να «α- 
ποκλινικοποιήσει» το ντιβάνι της ψυχανάλυσης, που είναι χώρος 
έκφρασης των φαντασιώσεων, των σημαινόντων, των περιπλανή
σεων, των αγχών και των ψευδαισθήσεων.

ΜΙΣΕΑ ΝΤΕΤ1
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Φαλλός (Ρΐιαίΐιΐδ): Δεν είναι το πατρικό χαρακτηριστικό με τη βιολο
γική έννοια, είναι μάλλον το συμβολικό χαρακτηριστικό αυτού που 
πιστεύουμε ότι είναι η δύναμη του πατέρα πάνω στη μητέρα. Ο 
Ι̂ οαη το προσδιορίζει επίσης με το ελληνικό γράμμα «Φ».

Φαντασίωση (Ρΐι&ηΐ&δπΐβ): Η συμβολική μορφή που προσλαμβάνει η 
ασυνείδητη επιθυμία δομεί το φαντασιακό του υποκειμένου.

Χάσμα (Βέ&ηοο): Δηλώνει το ρήγμα ανάμεσα στην επιθυμία που πο
τέ δεν εκπληρώνεται και σε αυτό που το υποκείμενο πιστεύει ό
τι μπορεί να αποκτήσει.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ δ. ΡΚΕυϋ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤ

Οοΐΐβοΐΐί, ΡΓευάροιΐΓάεδυί3ηΐ8.Ι,αίΙέαηινεΓίε. -  Ο Φρόνντ για αρχάριους, 
εκδ. Επιλογή.

5. ΡτεηάρΓ08€ηίέρατΙηί-τηειηε. ΡοΙίοεδδΒίδ 54.
Γ,. Ρΐ€πιηι, Ρ3 νίε ςιιοίΐώεηηε άε Ρτειιά εί άε 8ε8ρ3ίίεηί8. Ρο<±6 εδδ̂ ίδ η. 

4060.
5. Ρτεηά, Ρε8 §Γ3ηά8 Ιεχίε8. ΡυΡ.
Ε. Ιοηοδ, Ρ3 νίε εί Γωυντε άε Ρτειιά. ΡυΡ (3 νοίιιπιεδ).
Ο. Μ&ηηοηΐ, Ρτεηά. ΜΐοΓοοοδίηο η. 82. -  Φρόνντ, μτφρ. Αλ. Βουδού- 

ρη, εκδ. Βιβλιοπωλείον της ((Εστίας», 1993.
Οοΐΐοοΐίί, Ξίβΐηηηά Ρτεηά. Πεηχ, νΐ83£08, οί>]εί5. Οοιηρίοχο.
Μ. θ6ίΙιγ, Ιηίτοάηεύοη 313 ρ8γεΙΐ3η3ΐγ8ε άε Ρτεηά. ΟίΓοηίφίε δοεί^ΐε -  

Εισαγωγή στην ψυχανάλυση τον Ρτεηά, μτφρ. Σ. Λεωνίδη, Εκδ. 
Καστανιώτη, 2000.

ΕΡΓΑ ΤΟΤ δ. ΡΚΕϋϋ

Είιιάε8 8ΐιτ Γήγ8ίέήε. (I. Βγοιιογ. δ. ΡγοικΙ.) ΡυΡ. -  Μελετες περί υστε
ρίας, εκδ. Δαρέμας. 

υΐηΙεΓρτέΐ3ΐίοη άε8 τένε8. ΡυΡ Ιιιχο. -  Η ερμηνεία των ονείρων, μτφρ. 
Λ. Αναγνώστου, εκδ. Επίκουρος, 1993.
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Οηί] ρ8γσΙιαηαΙγ808. ΡΙΙΡ.
Ρ8γο1ιοραίΙιο1οβίο άο Ια νΐο ςηούώοηηο. ΡοΙΐί Βΐβϋοΐΐιέςιιε, Ρπγοί η. 97. -  

Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, εκδ. 
Επίκουρος, 1992.

Τγοι8 058318 5ΐ/Γ Ια ΐΗέοήο άο Ια 8οχναΙΐΙό. Ροΐΐΐο €δδ&ΐδ η. 6. -  Τρεις μελέτες 
για τη θεωρία της σεξουαλικότητας, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, εκδ. Ε
πίκουρος, 1991.

ίο  ηιοί ά,08ρήί οί 808 ταρροτί8 ανοα Γΐηοο^άοπΐ. 0&11ΐπΐ3Γ(1, οοΐΐ. Ιάέεδ 
η. 198.

Όό1ίτο8 οί τονο8 άαη8 Ια Οταώνα άο Ιοη8οη. Ο̂ ΙΙΐηΐΗΓά, οοΐΐ. Ιάέβδη. 382. 
-Το παραλήρημα και τα όνειρα στην «Γκραντίβα» του Γιενσεν, μτφρ. 
Μαρία Αγγελίδου, Π. Αλούπης, εκδ. Άγρα, 1994.

Οης 1οςοη8 8ΐιτ Ια ρ8γε1ιαηα1γ80. ΡοΙΐίε ΒϊβΙΐοΙΙιέςιιιε η. 84.
ϋη 8ουνοηίτ ά'οηϊαηοο άο ί,έοηατά άο νΐηά. Ροΐίο €δδ3ΐδ.
Οο Ια ΙοοΗηΐςιιο ρ8γοΙιαηα1γύ(}ΐιο. ΡΙΙΡ. -  Η τεχνική της ψυχανάλυσης, 

μτφρ. Γ. Τσαμπουράκης, εκδ. Επίκουρος, 1985.
Τοίοπι οί Ταύοιι. Ροίΐίε Βί61ίο11ΐ£<ιιΐ6 Ρπγοί η. 77. -  Τοτέμ και ταμπού, 

μτφρ. Χρήστος Αντωνίου, εκδ. Επίκουρος, 1978.
Νέντθ86, ρ8γ0ΐΐΟ8& 01 ρθΓνθΓ81θη. ΡϋΡ.
Ι̂ α νίο 8θχιιοΙΙο. ΡΙΙΡ. -  Ψυχολογία της ερωτικής ζωής, μτφρ. Γιώργος 

Βαμβαλής, εκδ. Επίκουρος, 1974.
ΙηίΓοάυεύοπ ά Ια ρ8γβΙιαηαΙγ80. Ροίΐίε Βΐβΐίοίΐιέςίΐβ ΡαγοΙ. η. 6. -  Εισα

γωγή στην ψυχανάλυση, μτφρ. Ανδρέας Πάγκαλος, εκδ. Γκοβό- 
στη, 1960.

Μόίαρ8γο1ιο1ο§ίο. Ροΐίο 6δδ3ΐδ. η. 30.
Ε88αΐ8 άορ8γ0ΪιαηαΙγ80. Ο&ΙΗηιαπΙ, οοΐΐ. Ιάέεδ η. 353. -  Μελέτες για την 

ψυχανάλυση, μτφρ. Γ. Τσαμπουράκης, εκδ. Επίκουρος, 1979.
νανοηϊΐ ά’ιιηο ί11ιΐ8Ϊοη. ΡΙΙΡ. -  Το μέλλον μιας Ουτοπίας, Πανεκδοτική, 

1969. Επίσης βλ. επόμενο.
Μα1αΐ80 άαη8 Ια οίνί1ί8αΙΐοη. ΡΙΙΡ. -  Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, εκδ. Ε

πίκουρος (στο ίδιο περιλαμβάνεται και Το μέλλον μιας αυταπάτης), 
μτφρ. Γ. Βαμβαλής, 1974, 1994.
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Μ3νΐεείΐ3ρ8γεΙΐ3η3ΐγ8ε. Ο&ΐϋπι&πΐ, ςοΐΐ. Ιάέοδη. 169.
Ιηΐιώίΐίοη, 8γιηρ1όπιε εί 3Π£θΪ88ε. ΡυΡ.
Κε8ηΙί3ί8, οοΐΐ. Ιάέεδ, ρΓοβΙέιηεδ, ΐοιηο 1. ΡυΡ.
Κ08ηΙί3ί8, 0 )11. Ιά66δ, ρΐΌβ1έΐΙ163, ΪΟΓΠ6 2. ΡΙΙΡ.
Αδτέ§ε άε ρ$γοΗαηϊί1γ$6. ΡϋΡ.
Μοΐ56 είΙο ΐΏοηοί1ιεί8ΐηε. Ο&Πΐηι&Γά η. 38. -  Ο άντρας Μωνσής και η μο

νοθεϊστική θρησκεία, εκδ. Επίκουρος, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, 1997. 
ΑηαΙγ8€ ίίηίε εί ίηίίηίε. Ρ3 ΜΜίοώε η̂ε ίτευάΐεηηε.
Νζίββαηεε άε 1β ρΞγεΜηαΙγζε. ΡΙΙΡ.
Οεηντε8 οοηιρΙέίε8. ΡυΡ.

ΕΡΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ I. ΓΑΟΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΤ

I. ΑΙΙοιιεΙι, 132 ύοηζπιοί8 ζνεεΙζεηυεζ Ρηεζη. ΙλΙΙογ&Ι.

Κ.. (^Γίΐηΐ, Ι,αεαη. δ€§1ΐ€Γδ.
Ο. Οέιηεηΐ, νίε εί 1έ§εηάε8 άε Ι3ε^ηε8Ρ3€3η. Ρΐ̂ ιιΐΌδ/ΟπίδδοΙ:. -  Ζακ 

Λακάν -  Βίος και πολιτεία, μτφρ. Μαργαρίτα Κουλεντιανού, εκδ. 
Θυμάρι, 1986.

]. Όογ, ίηίτοάηεήοη ά Ια Ιεείητε άε ̂ εςυε8 Ρζεζη. Όοηοέΐ. -  Εισαγωγή 
στην ανάγνωση τον Λακάν, μτφρ. Ιφιγένεια Μπουτουροπούλου, εκδ. 
Πλέθρον, τ. 1: 1994 & τ. 2: 1996.

Ι.Β. Ρα§6δ, ϋοτηρτεηάτε Ι3ε^ηε8 Ρ3ε3η. Ρπναί.
Ρ. Μίοη, Ρε τείοητ έ Ρτεηά άε ̂ ε(]ηε8 Ραεζη. ΓϊΠογηΙ.
Α. ΙυΓδηνΐΙΙε, Ρ3ε3ηείΐ3ρΜΐ080ρΐΊΪε. ΡυΡ.
Α. Ι.6Π1&ΪΓ6, Ιζεε[ηε8 Ρζεζη. Μ3ΐχΙα§3.
Ι.Ρ. ΜυΙΙβΓ- ν̂. I. ΚΐεΙίΗΓίΙδοη, ΟυνήΓΐε8Εεήί8άε^€(]υε8Ρ3ε3η. ΙΤΙΙογηΙ. 
δ. δοΙιηβΐάβΠΏ&η, Ι3εςηε8 Ρ3ε3η ηΐ3ΐίτε Ζεη? ΡυΡ.
Μ. δαίουαη, ]3€ίΐηε8 Ρβοβώ εί 13 (]ηε8ίίοη άε 13 ίοτπΐ3ίΐοη άε8 3Π3Ϊγ8ίε8. 

δβιπί.
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Εοήί8.
ΤέΙένΜοη.
Οο Ια ρςγοίιοχΐ ρηπίηοΐβ(]ΐΐ€ άαη8 868 πιρροΓί8 αηοοία ροτ8οηη'άΙίίό 8ΐιίνί άο: 

Ρτοτηίοτ8 όοτίΐ8 8 ΐΐϊ Ια ραταηοία.
Ρο 80ηιίηηίτο, Ρίντο 1:Ρθ8 όοήΐ8 ίοοΙιηίςιιο8 άο Ρτουά.
Ρο 80τηίηαίτο, Ρίντο II: Ρο τηοί άαιΐ8 Ια ίΐιόοήο άο Ρτουά οί άαη8 Ια ίοοΗηίςυο 

άο Ια ρ8γοΙιαηα1γ8θ.
Ρο 80τηίηαίτο, Ρΐ\το ΙΙΡ Ρθ8 ρ 8γθΙΐ0808.
Ρο 80τηίηαίτο, Ριντό IV: Ρα τέΐαίίοη ά'οΙ)]οΙ.
Ρο 80ιηΐηαίΐΌ, Ριντό V: Ρθ8 ΐοτπιαΙίοη8 άο ΠηοοΜοΐοηΐ.
Ρο 80τηίηαίτο, Ριντό VI: Ρο ά08ίτ οί 8οη ίη ίοτρτέίαύοη*
Ρο 80τηίηαίτο, Ριντό VII: Ρ ’ό ώ ίςυο  άο Ιαρ8γοΙιαηαΙγ8θ.
Ρο 80τηίηαίτο, Ριντό VIII: Ρο ίταη8ίοΐ'ί.
Ρο 80ΏΐΐηαΐΓ0, Ρίντο IX: ΡΊάοηϋίίοαίίοη*
Ρο 80τηίηαίτο, Ρϊντο X : Ρ 'αη£θΐ88θ. *
Ρο 80τηίηαίτο, Ρίντο XI: Ρθ8 ςυαίτο οοηοορί8 ίοηάαιηοηίαιιχ άο Ια ρ8γοΙια- 

ηα1γ 80. -  Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης, μτφρ. Αν
δρομάχη Σκαρπαλέζου, εκδ. Ράππα, 1977.

Ρο 8οηιΐηαΐτο, Ρίντο XII: ΡτοΜοταο8 οτυάαυχρουτ Ιαρ8γοήαηαΙγ8θ.*
Ρο 80τπίηαίτο, Ρΐντο XIII: Ρ 'οΐιΐοΐ άο Ια ρ8γε1ιαηαΙγ80. *
Ρο 80ηιΐηαϊτό, Ρίντο XIV: Ρα Ιο§ίηυο άυ ίαηία8τηο.*
Ρο 80ιηίηαίτο, Ρίντο X V : Ρ ’αοίο ρ8γεΙιαπαΙγίίηυο.*
Ρο 80τπίηαίτο, Ρίντο XVI: Ο'υπ αιιίτο ά Ρ Α ιιίτο *
Ρο 80τηίηαίτο, Ρίντο XVII: Ρ 'οπνοτ8 άο Ια ρ8γ0ΐιαηα1γ80.*
Ρο 80πιίηαίτο, Ρίντο XVIII: Ο 'υπ άΪ8θθΐιτ8 (\υί ηο 8θταίίρα8 άυ 8θτηό1αηΐ* 
Ρο8οηιίηαίτ6, Ρ ίντοX IX : ... Ο υρ ίτο *
Ρο 80τηίηαίτο, Ρίντο X X : Εηοοτο.
Ρο 80τηίηαίτο, Ρίντο XXI: Ρθ8 ηοη-άυρο8 οττοηί*
Ρο 8οτηίηαίτο, Ρίντο XXII: Κοοί, 8γτηΙ)οΙίςυο, ίιηαβίηαίτο*
Ρο 80ιηΐηαΐτο, Ρίντο XXIII: Ρο 8ίηώοτηο. *

ΕΡΓΑ ΤΟΥ* ]. ΕΑΟΑΝ
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Ιχ  $έηιΐηηίΓ€, Πντε XXIV: £ 1η8ΐι ςυε  83ΐί άε 1 ’υηε ύενιιε 8'ζϋΐε ά πιούνε.*
Εε 8ειηΐη8ΪΓε, Πννε XXV: Εε τηοτηεηί άε εοηείητε*
ί,ε  8εηιίη3ΪΓε, Π νιε XXVI: 1,3 ίοροΐοβΐε άυ ίεηιρ8*

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Ρ. Ο&δΙίΌδ, Εε£Γ3η ά ρ3ΓΐεΓ- Μγώε8 εί εΜηΐ8 83ετε8 άε8 Ιηάΐεη8 Οιΐ3Υ3η\. 
δοιπί.

Ο. Γένί-δίΓδΠδδ, ΑηίΙίΓοροΙοβΐε 8ίηιείητΆΐε. ΤοιηεΙ. ΡΙοη.
Ο. Ιχνΐ-δίΓΒΐΐδδ, Αηίΐιτοροΐο^ίε 8ίτυείητΆΐε. Τοιηε II. ΡΙοη.

αΕΞΙΚΑ

Ο. Γ6§Γ&ηά, νοε3ύυΐ3ΐτεάεΐ3ρΜ ο8ορΙιΐε. Βοκίαδ.
Ν. δϋΐ&ηιγ, Όίείίοηη3ΪΓε άε ρ8γεΙιο1ο£Ϊε. ΒοιχΙαδ.
Νοηνε3ΐι Ι,3Γθΐΐ88ε ηιέάΐε3ΐ. ΕπίΌΐΐδδε.

]. Γδρίδηοΐιο - Ι.Β. Ροηΐαϋδ, νοε3ύιιΐ3ΐτε άερ8γεΙΐ3η3ΐγ8ε. ΡυΡ. -  Λεξι
λόγιο της Ψυχανάλυσης, μτφρ. Β. Καψαμπέλης, Λ. Χαλκούση, Α . 

Σκούλικα, Π. Αλούπης, εκδ. Κέδρος, 1986.

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Ε. άο δΒΐΐδδΐιΐΌ, Οουκ άε Ιίη§υΐ8ΐΐ(ΐιιε §επεί3ΐε. Ρ&γοΙ. -  Μαθήματα Γενι
κής Γλωσσολογίας, μτφρ. Φ .Δ . Αποστολόπουλος, εκδ. Παπαζήση, 

1979.
^.Υ>. Βοιιΐοη, Εε άένείορρεπιεηΐ άιι ΐ3Π§3£ε. Μαδδοη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ώ. ΒυζΒίΐί, Εε8 ηιιΐί8 άίίΠεί1ε8. Ροοίι^η. 4172.
Ε. Β6ηδα1ηι&, Ι,3ηιιίίΙ)ή8έε. Κ^ηίδΗγ.
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Μ. Οαπϋηαΐ, 1,68 ιηοΐ8 ρουτίβ άπ6. ΡοοΙιο η. 4887. -  Εγώ και το Αντό, 
μτφρ. Τατιάνα Γκρίτση-Μ ιλλιέξ, εκδ. Κέδρος, 1977.

—  ΑυίΓαηβηί άΐί. ΡοοΙιοη. 5072.
Κ. ΟείοΓ^εδ, Ι,οΐ3 6ί ̂ ιΐ6ΐ6[υ68 3υίΓ68. Ρο<±6. η. 5536.
Μ. άεδπάε, Ιιΐ8ίΐη6 ου 168ιώ3Ηί61ιγ8 ά&Ϊ3 νεΓίιι. Ροείΐβ. η. 3714. -  Ζνστίν 

ή τα βάσανα της αρετής, μτφρ. Μίρκα Σκαρά, εκδ. Λιβάνης-Νέα 
Σύνορα , 1991.

— 1,3 ρΜθ8ορήΐο άαπδίο ύουάοίτ. Ροΐΐο. η. 800 -  Η φιλοσοφία στο μπου
ντουάρ, μτφρ. Δημήτρης Χορόσκελης, Εκδ. Καστανιώτη, 1997.

Ρ. Ρέάκ1&, 1,6 8ΐΐ6 06 ΓόίΓ3Π§6Γ. Ε ο π ΐ άιιίοιηρδ.
]. Ιογοο, θεάς άο ϋυΜίη. Ρ. Ροοίίεΐ. η. 1930. -  Οι Δουβλινεζοι, μτφρ. 

Κοσμάς Πολίτης, εκδ. Γκοβόστης, 1992.
\¥. ΚΙοΐδΙ, 1,3ροηΐΗέδΠέο. Ογηο}.
Β. ΕοζοιόοΙι, υίηΐ6ήηΊ3ΪΓ6. Ρ. Ρο<±6ί. η. 2140.
Μ. Μ&Ι10681ΙΧ, Ογ3Π0Γ6ρθΓί3£6. Ροΐπίδ Κ Π. 35.
].0. ΜαΓάηΐδ, 1,68 ΜΐΙΙο 6ί ηη6 Νηΐί8, ΙοηιεΙ, II. Ε&ίίοηΙ.
\ν. 8Ιΐ3ΐ<;6δρ03Τ6, Η3ΐηΐ6ΐ. Ρ1&Γηπΐ3ποη. η. 6. -  Η τραγωδία του Άμλετ, 

πρίγκηπα της Δανίας, μτφρ. Μιχ. Κακογιάννης, Εκδ. Καστανιώ- 
τη, 1985.

Υ.Μ. ΤΙιοπι&δ, 1,Ίιόί6ΐΜ3η6. Ροοίιο. η. 5765.
Ρ. υΐίπιαη, 1,’3ΐηΐΓ6ίΓοηνέ.
Ρ. Κεγ, ϋη6 83ΐ8οη εΐιεζ 1,363η. Ρ&ίίοηά.
Ε-Ρ. Οοάΐη, Οίης γπ6 06 Π116. δουϋ.

ΛΟΓΙΚΗ

Τ&ΙβοΙ, 1,31ο§ΐ(]υ6 άη Τ3ΐ8οηη6ηΐ6ηί. !,& Οπίίοη.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑήδΙοΐε, Ι ,’όίΜςιιβ3ΝΪ6οηΐ3(]ΐΐ6. Ο. Ρΐ2ηιπΐ3ποη. η. 43. -  Αριστοτέλη, 
Ηθικά Νικομάχεια.
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Κ. (^ Γ ίίη ί, Εά ρ  1ίΙο 5ορΐιί 6-Ιί ΐ5 Ιοί γ6. 5<3£ΐΐ6Γ8.

— 1,3 ρΜ1θ8ορΙιΪ6-ί1ιέηΐ€5. δ6§1ΐ6Γ§.
Μ . Ο 3η ιρο , ΚαηΙ, υηο τονοΐυύοηρΜΙοζορΜςιιβ. Β ο π ΐ3δ.

Όοδο^Γίεδ, Μόάίί3ίΐοη8 ΐϊΐόί3ρ1ιγ8ίςυ€8. Ο . Ρ ΐ3π ιη ΐ3π ο η . η. 328. -  Μετα
φυσικοί στοχασμοί, μτφρ. Ιουλία Τσακίρη, εκδ. Παπαζήση, 1979.

Κ. ΟιγηιχΙ, 1,61)0110 όΐΏΪ853ΐΓ6. Ροοίιε 688&Ϊ8 η. 4029. -  Το εξιλαστήριο θύ
μα, μτφρ. Κ. Π απαγιώργης, εκδ. Εξάντας, 1991.

—  1,3 τοπίο αηΐίςιιβ 065 Ιιοπιπΐ68ρετνετΒ. Ροοίιε 683318 η. 4084.
Μ. Η6ΐά6££6Γ, Είτβ οΐ ΐ£ΐηρ5. ΝΚΡ. -  Είναι και χρόνος, μτφρ. Γ. Τ ζα- 

βάρας, εκδ. Δωδώνη 1978.
Ε . Κβπϊ, Οήύςυβ άε Ια Γ3ΐ8οη ρυτό. Ρΐ3ΐηηΐ3ποη η. 257. -  Κριτική τον 

Καθαρού Λόγου, μτφρ. Α ναστ. Γιανναράς, εκδ. Παπαζήση, 1979.
Ρ. Νΐ6ίζο1ΐ6, Αίη5ΐρατΜίΖατ3ΐΙιοιΐ8ίΓ3. Ρΐ3ΐϊΐιιΐ3Ποη. -  Τάδε έψη Ζαρα- 

τούστρας, μτφρ. Νίκος Κ αζαντζάκης, εκδ. Γ. Φέξη, 1913, 1965, 
εκδ. Λαδιά, 1978.

ΡΙηΙοπ, Εβ Μηςιιοί, ΡΙιέάΓϋ. Ρΐ3ΐηηΐ3ποη η. 4. -  Πλάτωνος, Το Συμπό
σιο ; Φαιδρός.

Ρ. Ρ6ΙΤγ, Η6ΐά6££6ΐ 6ί Ϊ68 Π1θά6Π168, Α. Κ.6η3υΙ. ΟΓ33861.

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ

Ρ. Αιιΐ3§ηΐ6Γ, υ3ρριεηύ-1ιΪ8ΐοή€η βΐ Ιο ΐΏ3ΪΐΓ£-8θΓάθΓ. Ρΐΐ Γου§0-ΡΙ)Ρ.
----  1,68 06511118 άυ ρΐ3181Γ. Ρ ΐΐ Γ011§6-Ρ υΡ .

—  ί,ο ά08ΐτ 6ί Ια ρ 6τν6Γ8Ϊοη. ΡοΐηΙδ η. 124.
Ο. Β31Ϊ6Γ, Ρ8γ€Μηζ1γ56 ά65 0θηΐρθΓΐ6Π16ηΐ5 νΐθΐ6Πΐ5. Ρΐΐ Γθυ§6-ΡϋΡ.
Μ . Β 3ΐΐΉ3ΐ γ ,  1̂ 6 58€ΠίΪ66 ΪΠΐβΓάΐί. ΟΓ3886Ϊ.

Ρ . Β 3Ι31ΙΙ6, υοηιΜΗα άυ Γ6ν6. δ ο υ ΐΐ.

Ρ . Β 6ΪΓη36Γί, ΑυχίΓοηύ6Γ65 άο Γζοΐβ 3ηα1γϋ(]υ6. δ ε ιπ ί.

Ε . Β£Γ§ΐ6Γ, 1,3 ηένΓ056 άθ 1)356. Ρ ε ίΐίο  Β ΐ51ίο ΐ1ΐ 6ς ι ΐ6 Ρ3γ ο ΐ η. 282.
Β . Β©11β11ΐ 6ίΐη , ΡθυΤ6ίΤ6 ά65ρ3Γ6Πί5 3€€6ρ(αΜ65. Ρ 3ί£θη1.

I. θ3ΥΓ€Ιΐ1, 1,6 ά651Γ 6ί Ια Ιοί. Ό0ΠΟ61.
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(̂ οΐΐϋοΐίί, Ηγ8ίέήε εί οΙ)8€88Ϊοη. Ναν&πη.
Ρ. Όοΐίο, Εα 03ΐΐ8ε άε8 εηΐ3ηί8. Ι ί̂ίοηΐ.
— Ζχ1088 ΟοηΊΪηΐηαε. Ροίηΐδη. 49. -  Η περίπτωση Ντομινίκ, μτφρ. Γ. 

Κρητικός, εκδ. Κέδρος, 1977.
—  ΕΈν3η§ϋε 3υ Π8ςυε άε 13ρ8γεΜη3ΐγ8ε 1 & 2. Ροίηΐδη. 111, η. 145. 
Ω ο γ , Ε’3-8εΐεηίΐίΐεΐίε άε 13ρ8γε1ΐ3η3ΐγ8ε 1 & 2. ΕιηοΓ^εηςεδ.
—  Εε ρέτε εί 83 ίοηεύοη εη ρ8γεΜηζ1γ8ε. Ροίηΐδ ΙιοΓδ 1ΐ§η6.
ΡβΓοηοζί, Ρ8γε1ΐ3η3ΐγ8ε I είII. Ρ̂ γοΐ.
—  Ρ8γεΜη3ΐγ8ε III ε ί IV. Ραγοΐ.
8. ΙχοΙ^ίΓε, Ρ8γα1ΐ3η3ΐγ8εΓ. Ροίηΐδη. 61.
— Οη ίηε αηεεη&ηί. Ροίηΐδη. 126.
—  Ωεηΐ38ςυεΓ 1ε τ εε ί Ροίηΐδη. 148.
Ρ. Κθ3δ£η, ΟοιηηιεηίΡτευά3η3ΐγ83ΐί. Ναναπη.
Ε. Εειηοίηε, Ρ8γεΙΐ3η3ΐγ8εροητΪ3 νίε φιιοίίάίεηηε. Ν&ν̂ πη.
— Ρ3Γί3§εάείεηΐΏΐε8. Ροίηΐδη. 44.
Μ. Μαηηοηί, ΙΙη 83νο ΐτςυΐ ηε 83ΐίρ38. Όεηοέΐ.
— Ε"εηΐ3ηί, 83ΐΏ3ΐ3ώεεί 1ε83ΐιίτε8. Ροίηΐδη. 57.
— Εερ8γεΜ3ίΓε, 8οη ίου είΐ3 ρ8γεή3η3ΐγ8ε. Ροίηΐδ η. 99.
— Ε'εηί3ηί 3Γήετέ εί 83 πιέτε. Ροίηΐδη. 132.
— Ε3 ίΐιέοήε εοηιτηε ϊίείΐοη. δειιίΐ.
— Εερτειηΐεττεηάεζ-νοιΐ8 3νεεΙερ8γε1ΐ3η3ΐγ8ίε. 0&11ΐτηόΐΓά η. 28.
— ΟείρουΓΠπΐ3§ίη3ίΓε. Ροίηΐδη. 179.
Ο. ΗδάάΒά, υεηί3ηίΐ11έ§ΐίΐιηε. Ροίηΐ ΙιοΓδ 1ί§η6.
Ο. ΡοηιηιίβΓ, Εε άέηουεπιεηί ά’ιιηε 3η3ΐγ8ε. Ροίηΐ ΙιοΓδ 1ί§ηε.
Ο. ΡοηίΓηίεΓ, Ε’οτάτε 8εχιιε1. ΑιώίϋΓ.
Μ. δ ί̂ουπη, ί̂ ε ΐΓ3η$ί'εΓΐ εί 1ε ά08ΪΓάε 1 '3Π3ΐγ8ίε. δβιιίΐ.
Μ. δίΙνεδΐΓΟ, Οεηΐ3Ϊη 13 ρ8γεΙΐ3η3ΐγ8ε. Ναν^πη.
Ο. δΐείη, υεηΪ3ηίΐπΐ3£ΐη3ΐτε. Όεηοϋΐ.
Ι.Ρ. Ε3ηί38πιε8, ηιγίΙιε8, εοψ8εί8εη8. Ραγοΐ.
ϋ .λ ν . λνίηηίοοίΐ, Ιειι είΓε3ΐΐίέ, Γε8ρ3εεροίεηύεΐ. Οα11ίπΐ2Γά. -  Το παι

δί, το παιχνίδι και η πραγματικότητα, μτφρ. Γιάννης Κωστόπουλος, 
Εκδ. Καστανιώτη, 1980.
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ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

Μ. δαίοιι&η, ί.6 ΒίηιοΙιΐΓΒΗζηιε 6η ρςγοίιζηζΐγςβ. Ροίηίδη. 47.
Ο. ΌιιΟΓΟί, 1,6 5ΐηΐ€ΐυΐζΙϊ$πΐ6 6ηΙίη£νΐ$ή(ΐυ6. ΡοΐηΙδη. 44.

* Οι παραπάνω γαλλικοί τίτλοι έχουν κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις δ€ΐιΐ1. 
Ανέκδοτοι παραμένουν όσοι σημειώνονται με αστερίσκο.
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Εισαγωγή στην ψυχανάλυση του Λακάν

Ο Λακάν, μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης ψυ
χανάλυσης, αγαπήθηκε παθιασμένα και μισήθηκε επίσης σφο
δρά από τους επικριτές του.

Υπήρξε άτομο έξω από τα συνηθισμένα μέτρα, παθιασμένος 
και μεγαλοφυής. Εμβαθύνοντας στα γραπτά του, στο έργο του, 
μπαίνει κανείς σε μια ασύγκριτα πλούσια περιπέτεια, όπου συ
μπορεύονται το απόλυτο όραμα της φροϋδικής θεωρίας με μια 
πρωτόφαντη και ανατρεπτική προσωπική διερεύνηση.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την ουσία της λακανικής σκέψης 
χωρίς να παραλείπει τα συμφραζόμενα, χωρίς να αποφεύγειτην 
αναφορά στην ίδια την προσωπικότητά του και στα πάθη που υ
ποκίνησε.

Η διάρκεια της ψυχαναλυτικής θεραπείας, το στάδιο του κα
θρέφτη, το πραγματικό, το συμβολικό, το φαντασιακό, η αντί
σταση, η μεταβίβαση, ο ναρκισσισμός, η επιθυμία, η αγάπη, το 
μίσος, ο ευνουχισμός, ο αποκλεισμός, το «όνομα του πατρός» εί
ναι ορισμένες από τις έννοιες που εξετάζονται και αποσαφηνί
ζονται πλήρως.

Πρόκειται για ένα έργο που, σαν μίτος της Αριάδνης, θα βοη
θήσει όσους θέλουν να κατανοήσουν επιτέλους το φαινόμενο 
Λακάν και να βρουν το δρόμο τους μέσα στο λαβύρινθό του.

Γ ραμμένο με αμεσότητα, το βιβλίο καινοτομεί συνδυάζοντας 
το ευχάριστο, διδακτικό και συνοπτικό ύφος με μια διεισδυτική 
προσέγγιση. Ο συγγραφέας μοιράζεται μαζί μας την απόλαυση 
που αντλεί ακολουθώντας τον Λακάν στην περιπέτεια της ανα
κάλυψης του ανθρώπου.


