
Νηόζια Αβδελίδη 

Από ηην επιζηροθή ζηον Φρόυνη ζηο πέραν ηου Οιδιπόδειου 

«Η επηζπκία ηνπ αλαιπηή δελ είλαη κηα θαζαξή επηζπκία. Είλαη κηα επηζπκία, 

λα απνθηήζεη ηελ απόιπηε δηαθνξά, απηή πνπ παξεκβαίλεη όηαλ, αληηκέησπν 

κε ην πξσηαξρηθό ζεκαίλνλ, ην ππνθείκελν έξρεηαη γηα πξώηε θνξά ζε ζέζε 

λα ηνπ ππνηαρζεί. Εθεί κόλν κπνξεί λα αλαδπζεί ε ζεκαζία κηαο αγάπεο 

δίρσο όξηα, γηαηί είλαη έμσ από ηα όξηα ηνπ λόκνπ, εθεί όπνπ κόλν κπνξεί λα 

δήζεη»1.   

Με απηά ηα ιόγηα ζηηο 24/6/64, ν Λαθάλ νινθιεξώλεη ην ζεκηλάξην ηνπ Οι 

τέσσερις θεμελιακές έννοιες της υστανάλσσης. Έλα ζεκηλάξην πνπ βξίζθεηαη 

ζε ζέζε ππνθαηάζηαζεο, αθνύ έιαβε ρώξα ζηελ ζέζε ηνπ αλύπαξθηνπ 

ζεκηλαξίνπ, απηνύ γηα ηα Ολόκαηα ηνπ Παηξόο. Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες 

είλαη ην ζεκηλάξην όπνπ ν Λαθάλ, πεξλά από ηελ επηζηξνθή ζηνλ Φξόπλη ζην 

πέξαλ ηνπ Φξόπλη. Απηό είλαη θαη ην θξπθό ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ: Η 

κεηαηόπηζε ησλ ζεκειίσλ ηεο ςπραλάιπζεο θαη ε αθύξσζε ηνπ θπξίαξρνπ 

ζεκαίλνληνο ηνπ παηέξα, ην νπνίν ππνθαζίζηαηαη από ην αληηθείκελν α2.  Ο 

Λαθάλ ζε απηό ην ζεκηλάξην δελ κηιά γηα τις τέσσερις ζεκειηαθέο έλλνηεο3 κε 

ζθνπό λα ηνπο πιέμεη ην εγθώκην, αιιά γηα λα ηηο απνδνκήζεη, γηα λα πεη όηη ν 

αλαιπηήο δελ είλαη ν παηέξαο, δελ είλαη ν κεγάινο Άιινο, αιιά όηη είλαη ζηελ 

ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ α4.  

 Τν Ννέκβξην ηνπ 63 ζηελ πξώηε θαη κνλαδηθή παξάδνζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Τα 

ονόματα τοσ Πατρός, ν Λαθάλ αλαθνηλώλεη ζην, γηα 10 ρξόληα αθξναηήξην ηνπ, 

όηη δελ ζα ππάξμεη ζπλέρεηα. Οη γάιινη ζπλάδειθνη ηνπ, κε έλα πέξαζκα ζηελ 

πξάμε, ηνλ δηέγξαςαλ από ηνλ θαηάινγν ησλ δηδαθηηθώλ αλαιπηώλ, ηνλ 

αθόξηζαλ όπσο είπε ν ίδηνο. «Ο  όξνο απηόο, θαηά ηνλ Μηιιέξ, είλαη ζαλ λα 

ππνδειώλεη όηη είρε παηαρζεί, όηη είρε ηηκσξεζεί, επεηδή έζημε ην Όλνκα ηνπ 

Παηξόο, επεηδή ην ακθηζβήηεζε, όηη είρε ηηκσξεζεί γηα αζέβεηα ζαλ νη 
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θιεξνλόκνη ηνπ Φξόπλη λα ηνλ αθόξηζαλ επεηδή ζέιεζε λα ζίμεη ηνλ παηέξα 

πνπ θαηαζθεύαζε ν Φξόπλη, ζίγνληαο έηζη παξάιιεια θαη ηνλ Φξόπλη σο 

παηέξα ηεο ςπραλάιπζεο»5 . 

Τξεηο κέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή παξάδνζε ηνπ ζεκηλαξίνπ Οι τέσσερις 

θεμελιακές έννοιες, ζηηο 21/6/64,  ν Λαθάλ ηδξύεη ηελ Σρνιή ηνπ, κηα ζρνιή 

όπνπ πέξα από ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα παξαρζεί, απνηειεί έλα ηόπνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ έλλνηα πνπ ν όξνο Σρνιή ρξεζηκνπνηνύηαλ από ηελ 

αξραηόηεηα, όπνπ πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλα ζηπι  δσήο6. Ο Λαθάλ 

μεθαζαξίδεη όηη ε κόλε εθπαίδεπζε πνπ κπνξεί λα κεηαδώζεη ζε απηνύο πνπ 

ηνλ αθνινπζνύλ είλαη ην ζηπι7. 

Από ηελ επηζπκία ηνπ Φξόπλη λα ζώζεη ηνλ παηέξα, κηα επηζπκία πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε κηα θαληαζίσζε, κηα κε θαζαξή επηζπκία, πξνήιζε κηα 

θνηλόηεηα πνπ πήξε ηελ κνξθή κηαο εηαηξίαο πνπ δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο 

εμαίξεζεο. Υπάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο πνπ εμαηξείηαη από ηνλ επλνπρηζκό.  

Όκσο «ν αλαιπηηθόο ιόγνο [discours], όπσο καο ππελζπκίδεη ν Μηιιέξ, είλαη ε 

ςπραλάιπζε πέξαλ ηνπ Οηδίπνδα, δειαδή ε ςπραλάιπζε ρσξίο ηελ επηζπκία 

ηνπ Φξόπλη»8. 

Η επηζπκία ηνπ Λαθάλ πήγε πέξα από ηνλ Οηδίπνδα, θαη από απηή ηελ 

επηζπκία δελ πξνήιζε κηα εηαηξία, αιιά κηα Σρνιή πνπ δηέπεηαη από ηελ αξρή 

ηνπ κε-όινπ. Δελ ππάξρεη κηα εμαίξεζε, αιιά κηα ζεηξά από εμαηξέζεηο, ζηελ 

νπνία ιείπεη έλαο λόκνο ζρεκαηηζκνύ. Δελ ππάξρεη ην παλ ηεο Σρνιήο. Η 

Σρνιή είλαη έλα ινγηθά κε ζπλεθηηθό ζύλνιν, πνπ δηέπεηαη από ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεκαίλνληνο ηνπ δηαγξακκέλνπ Άιινπ. Δελ ππάξρεη έλαο Άιινο πνπ ζα 

εμνπζηνδνηήζεη ηνλ αλαιπηή, παξά κνλό ν εαπηόο ηνπ.  Οη ςπραλαιπηέο δελ 

είλαη ηα παηδηά ηνπ παηέξα9. 
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Τελ ζηηγκή πνπ ν Λαθάλ ηδξύεη ηελ Σρνιή ηνπ, ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ην 

Όλνκα ηνπ Παηξόο.  Ο Λαθάλ ίδξπζε κηα Σρνιή ζε ξήμε κε ηελ παξάδνζε, 

ηελ νξζνδνμία, ηελ νξζνπξαμία θαη ην Όλνκα ηνπ Παηξόο. Δελ ήζειε πνηέ λα 

είλαη ν παηέξαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Απηό είλαη θαη ην λόεκα πνπ απνδίδεη ν 

Μηιιέξ ζηελ «Εγώ είκαη Φξνϋδηθόο» πνπ αλαθνηλώλεη ν Λαθάλ ζην Καξάθαο 

ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηό ηνπ10. 

Απηή ηελ ξήμε κε ηελ παξάδνζε, ηελ νξζνδνμία θαη ηελ νξζνπξαμία, καο ηελ 

δηδάζθνπλ εμάιινπ θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο ςπραλαιπηηθήο πξάμεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ από ηνλ Εξίθ Λνξάλ ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΕΨ 

ην 2006. Δελ ζα αλαθέξσ εδώ απνζπαζκαηηθά, παξά κεξηθέο: 

«Η ςπραλαιπηηθή ζπλεδξία είλαη έλαο ηόπνο όπνπ κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ 

νη ζηαζεξόηεξεο ηαπηίζεηο ζηηο νπνίεο είλαη θαζεισκέλν ην ππνθείκελν. Ο 

ςπραλαιπηήο επηηξέπεη κηα απνζηαζηνπνίεζε από ηηο ζπλήζεηεο, ηα πξόηππα, 

ηνπο θαλόλεο ζηνπο νπνίνπο ππόθεηηαη εθηόο ηεο ζπλεδξίαο ν αλαιπόκελνο. 

 Δελ ππάξρεη πξνηππνπνηεκέλε ζεξαπεία, νύηε γεληθό πξσηόθνιιν πνπ ζα 

ξύζκηδε ηε ζπλεδξία θαη ηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία. 

Η δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαη ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεδξηώλ δελ γίλεηαη λα 

πξνηππνπνηεζνύλ. 

Η ςπραλάιπζε δελ γίλεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζηόρεπζή ηεο θαη ην ηέινο ηεο 

κε όξνπο πξνζαξκνγήο ηεο εληθόηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζε κνληέια, ζε 

θαλόλεο, ζε πξνηππνπνηεκέλνπο νξηζκνύο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο»11. 

Με απηήλ ηελ έλλνηα ίζσο, έιεγε ν Λαθάλ όηη ελαπόθεηηαη ζηνλ θαζέλα λα 

επηλνήζεη εθ λένπ ηελ ςπραλάιπζε γηα λα ηελ θάλεη λα δηαξθέζεη12. Είλαη 

κέζσ ηεο επηζπκίαο ηνπ αλαιπηή, ηεο επηζπκίαο ηνπ αλαιπηή λα ππάξμεη 

αλάιπζε πνπ ζα θαηαζηεί απηό εθηθηό. Όκσο ε επηζπκία ηνπ αλαιπηή δελ 

είλαη κηα θαζαξή επηζπκία. Κάζε επηζπκία αθόκε θαη απηή ηνπ αλαιπηή είλαη 

κνιπζκέλε από ηελ θαληαζίσζε θαη ηελ απόιαπζε ή ηνπιάρηζηνλ 

ξπζκηδόκελε από ηελ εληθόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ην ζηπι ηνπ. 
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Υπάξρεη θαζαξή επηζπκία; Η επηζπκία ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή ζα ήηαλ κηα 

επηζπκία γηα ηίπνηα, δειαδή ην ηζνδύλακν ηεο ελόξκεζεο ζαλάηνπ. Ο Λαθάλ 

αξλείηαη λα θάλεη ηελ επηζπκία ηνπ αλαιπηή κηα θαζαξή επηζπκία γηαηί ηόηε ν 

αλαιπηήο δελ ζα ήηαλ ηίπνηε άιιν παξά ν θύιαθαο θαη ν ππεξέηεο ηεο 

ελόξκεζεο ζαλάηνπ13. 

Πέξα από ηελ ηερληθή θαη ην πξσηόθνιιν, ππάξρεη ε εζηθή. Καη δελ είλαη ίζσο 

ηπραίν πνπ ηελ επηζπκία ηνπ αλαιπηή ηελ ζπλαληνύκε γηα πξώηε θνξά ζηνλ 

Λαθάλ ζην ζεκηλάξην ηνπ γηα ηελ εζηθή ηεο ςπραλάιπζεο14. Ο Λαθάλ 

ραξαθηεξίδεη ηελ επηζπκία ηνπ αλαιπηή θαηλνθαλή θαη ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

γλώζε, κηα γλώζε πνπ είλαη ην αληίζεην ηνπ αηηήκαηνο γηα αγάπε15: ζεσξεί όηη 

ν αλαιπηήο «νθείιεη λα έρεη εληνπίζεη ην αίηην ηεο θξίθεο ηνπ, ηεο δηθήο ηνπ 

θαηαδηθήο ηνπ θξίθεο, απνθνκκέλεο από ηε θξίθε ησλ πάλησλ -θξίθεο ηεο 

γλώζεο»16.  Πξόθεηηαη γηα κηα γλώζε πνπ πξέπεη λα επηλνεζεί θαη λα 

ζπλνδεύεηαη από ελζνπζηαζκό. Ειιείςεη ελζνπζηαζκνύ κπνξεί λα ππήξμε 

αλάιπζε, αιιά όρη αλαιπηήο. Μέλνληαο θνιιεκέλνη ζην ‘Όλνκα ηνπ Παηξόο, 

δελ κπνξνύκε λα επηλνήζνπκε γλώζε, θαη ζα πξόζζεηα, δελ κπνξνύκε λα 

κάζνπκε λα ηα βγάδνπκε πέξα [savoir y faire]. «Πξέπεη ίζσο, όπσο ζρνιηάδεη 

ν Μηιιέξ, λα πεξάζνπκε πέξαλ από απηό ην ζεκαίλνλ-πιαίζην γηα λα 

δηεπξύλνπκε ιηγάθη ην πιαίζην ηεο γλώζεο»17.  
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