Νηόζια Αβδελίδη
Η εκκενηρικόηηηα ηης επιθσμίας
Σην νπηζζόθπιιν ηνπ 6νπ ζεκηλαξίνπ, Η επιθσμία και η ερμηνεία της, ν
Jacques-Alain Miller πξνηάζζεη όηη αθξηβώο επεηδή ην αληηθείκελν ηεο
επηζπκίαο είλαη θαληαζησηηθό, ε επηζπκία είλαη εθθεληξηθή. Απηό ζεκαίλεη όηη ν
Οηδίπνδαο δελ είλαη παξά κηα θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ηεο επηζπκίαο, θάζε
επηζπκία είλαη θαη’ νπζίαλ δηαζηξνθηθή. Έηζη καο βεβαηώλεη όηη «Απηό πνπ
ζπγθξαηήζακε από ηνλ Λαθάλ –ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ Οηδίπνδα, ηνλ
επηηνληζκό ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο- δελ ήηαλ παξά ην ζεκείν εθθίλεζεο.
Τν 6ν ζεκηλάξην ήδε ην ηξνπνπνηεί: Ο Οηδίπνδαο δελ είλαη ε κνλαδηθή ιύζε
ηεο επηζπκίαο, είλαη κνλάρα ε θαλνληθνπνηεκέλε ηεο κνξθή, ε νπνία είλαη
παζνγόλνο, δελ εμαληιεί ην πεπξσκέλν ηεο επηζπκίαο»1. Αλ ζην δσηθό
βαζίιεην ν κπνύζνπιαο είλαη κνλαδηθόο, ζην αλζξώπηλν νλ νη κπνύζνπιεο
είλαη πνιινί. Η θαληαζίσζε δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζηα θνηλά ηδεώδε. Εμ’
νξηζκνύ είλαη κε-αλαγώγηκε.
Ο κπνύζνπιαο καο δελ είλαη πηα ν Παηέξαο. Η ηζόηεηα ησλ ζπλζεθώλ, ε
άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ε θπξηαξρία ηεο ηερλνινγίαο ζπλέβαιαλ, θαηά
ηνλ Μηιέξ ζηελ επηηάρπλζε ηεο παξαθκήο ηεο παηξηαξρίαο. Μαο πξνηείλεη
ινηπόλ ζηελ ζέζε ηεο παξάδνζεο, ηελ θαηλνηνκία, ζε απηήλ ηεο ηεξαξρίαο, ην
δίθηπν θαη ζηελ ζέζε ηεο ακεηάβιεηεο ηάμεο, «κεηαζρεκαηηζηηθέο ξνέο πνπ
απνξξίπηνπλ αθαηάπαπζηα θάζε όξην».
Έηζη καο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηελ ηειεπηαία παξάδνζε ηνπ 6 νπ ζεκηλαξίνπ,
όπνπ ν Λαθάλ δίλεη έλαλ γεληθεπκέλν νξηζκό ηεο δηαζηξνθήο. Η δηαζηξνθή
αληαλαθιά γηα ηνλ Λαθάλ «ηελ δηακαξηπξία ελάληηα ζε απηό πνπ ην
ππνθείκελν ππόθεηηαη ζην επίπεδν ηεο ηαύηηζεο, ζην βαζκό πνπ απηή [ε
ηαύηηζε] είλαη ε ζρέζε πνπ εγθαζηδξύεη θαη ηαμηλνκεί ηηο λόξκεο ηεο θνηλσληθήο
ζηαζεξόηεηαο ησλ δηαθόξσλ ιεηηνπξγηώλ»2.
Σε απηή ηελ ηειεπηαία παξάδνζε ν Λαθάλ ζρνιηάδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ
πξαγκάησλ ζηελ ςπραλάιπζε ην 1959. Απηό πνπ θπξηαξρεί ηόηε, είλαη ε
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ζρέζε αληηθεηκέλνπ. Έηζη παξαηεξεί όηη όηαλ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε κηα
θιηληθή δνκή, ε αλάιπζε ζπλερίδεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα θάπνην δηάζηεκα, ζε κηα
γξακκή πνπ ραξαθηεξίδεη σο «εζηθνπιαζηηθή θαλνληθνπνίεζε». Πσο ινηπόλ
ην 1959, βξίζθεη ε αλάιπζε ηα ζεκεία αλαθνξάο ηεο; Πσο ν αλαιπηήο
αξζξώλεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ππνθεηκεληθήο ζέζεο ζε ζρέζε κε ην
αληηθείκελν; Καη απαληά:

«[Ο αλαιπηήο] Πξνζαλαηνιίδεηαη πάληα ζε κηα

ππνηηζέκελε θαλνληθόηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ άιινπ σο ηέηνηνπ, θαη
βαζίδεηαη ζε απηή ηελ θαλνληθόηεηα γηα λα εθηηκήζεη ηηο αλεπάξθεηεο ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ από ην ππνθείκελν πνπ έρεη ζε αλάιπζε»3.
Ο Λαθάλ θξηηηθάξεη ηνπο αλαιπηέο πξνηάζζνληαο όηη ε πξαγκαηηθόηεηα ζηελ
νπνία αλαθέξνληαη δελ είλαη ηειηθά παξά κηα εθδνρή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο,
δελ είλαη παξά κηα πξαγκαηηθόηεηα κεηαμύ άιισλ, δελ είλαη παξά ε δηθή ηνπο
πξαγκαηηθόηεηα. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα ελέρεη «κηα ηδαληθή θαλνληζηηθόηεηα,
πνπ θαζηζηά ηα ηδαληθά ηνπ αλαιπηή ην ηειεπηαίν κέηξν ζην νπνίν δεηείηαη λα
πξνζρσξήζεη ν επίινγνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ είλαη έλαο επίινγνο
ηαπηηζηαθόο»4, ζρνιηάδεη ν Λαθάλ.
Με απηό ηνλ ηξόπν, ην εξώηεκα ηεο επηζπκίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο
παξαγθσλίδεηαη. Όκσο γηα ηνλ Λαθάλ είλαη ζηελ εκπεηξία ηεο επηζπκίαο πνπ
αξκόδεη λα πξνζεισζνύκε. Είλαη απηή πνπ απνηειεί ην δηαθύβεπκα ηεο
αλάιπζεο. Ωο εθ ηνύηνπ, ηειεηώλεη ην 6ν ζεκηλάξην κε ηελ ζέζε ζηελ νπνία ζα
πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ν αλαιπηήο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία. Αξζξώλεη απηή
ηελ ζέζε κε ηηο θνηλσληθέο λόξκεο. Γηα ηνλ Λαθάλ, ν αλαιπηήο είλαη απηόο πνπ
πξέπεη λα επεξσηά ηηο θνηλσληθέο λόξκεο: « Αλ ππάξρεη κηα εκπεηξία πνπ
πξέπεη λα καο δηδάμεη πόζν απηέο νη θνηλσληθέο λόξκεο είλαη πξνβιεκαηηθέο,
πόζν πξέπεη λα επεξσηεζνύλ, πόζν ν θαζνξηζκόο ηνπο ηνπνζεηείηαη αιινύ
από ηελ ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο ηνπο, είλαη απηή ηνπ αλαιπηή»5.
Αλ ινηπόλ ε ηαύηηζε είλαη από ηελ κεξηά ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο θαη ηεο
λόξκαο, ε δηαζηξνθή απνηειεί κηα δηακαξηπξία ελάληηα ζε απηή ηελ
θαλνληθνπνίεζε. Με απηή ηελ έλλνηα είκαζηε όινη «δηαζηξνθηθνί». Κάζε
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θαληαζίσζε είλαη δηαζηξνθηθή εθόζνλ απνζηαζηνπνηείηαη από ην ππνηηζέκελν
θαλνληθό.
Πξάγκαηη ν Λαθάλ ππνζηεξίδεη όηη αλάκεζα ζηνλ θνλθνξκηζκό θαη ηελ
δηαζηξνθή

εγθαζίζηαηαη

έλα

πεξηζηξεθόκελν

δίθηπν.

Η

δηαζηξνθή

«αληηπξνζσπεύεη ζην επίπεδν ηνπ ινγηθνύ ππνθεηκέλνπ, θαη κε ηελ ζεηξά ησλ
απνρξώζεσλ, ηελ δηακαξηπξία ε νπνία, απέλαληη ζην θνλθνξκηθνπνίεζε,
πςώλεηαη ζηελ δηάζηαζε ηεο επηζπκίαο, ζην βαζκό πνπ ε επηζπκία απνηειεί
ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην είλαη ηνπ»6.
Απηό πνπ ν Λαθάλ πξνηείλεη ζε απηό ην ζεκηλάξην είλαη όηη κπνξνύκε λα
ραξαθηεξίζνπκε σο δηαζηξνθή νηηδήπνηε αλζίζηαηαη ζηελ θαλνληθνπνίεζε.
Πξνηξέρεη ινηπόλ όζν αθνξά ηελ père-version paternelle (ζηξνθή πξνο ηνλ
παηέξα). «Η θαλνληθόηεηα δελ είλαη ε θαη’ εμνρήλ παηξηθή αξεηή»7, ζα πεη
πεξηζζόηεξν από 15 ρξόληα αξγόηεξα. Αλαθέξεηαη έηζη ζηελ ζηξνθή πξνο
ηνλ παηέξα. Απηή ε père-version είλαη θαη’ εθείλνλ ε κόλε εγγύεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ παηέξα πνπ δελ είλαη άιιε από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπκπηώκαηνο.
Η père-version ππνγξακκίδεη όλησο ηνλ εληθό ραξαθηήξα ηεο επηζπκίαο ηνπ
παηέξα. «Έλαο παηέξαο δελ έρεη δηθαίσκα ζην ζεβαζκό, αλ όρη ζηελ αγάπε
παξά κόλν αλ ε ιεγόκελε αγάπε, ν ιεγόκελνο ζεβαζκόο, είλαη pèreversement (παηξνδηαζηξνθηθά) πξνζαλαηνιηζκέλνο, δειαδή θαζηζηά κηα
γπλαίθα, αληηθείκελν α αίηην ηεο επηζπκίαο ηνπ»8.
Πξάγκαηη ν Λαθάλ είρε εηζάγεη απηή ηελ εθδνρή ηνπ παηέξα ιίγν πξηλ ην
αλύπαξθην ζεκηλάξην γηα Τα Ονόματα-τοσ-Πατρός. Σηελ ηειεπηαία παξάδνζε
ηνπ 10νπ ζεκηλαξίνπ, πξνβάιιεη όηη ν παηέξαο δελ είλαη causa sui. Είλαη έλα
επηζπκώλ ππνθείκελν: «Αληίζεηα από απηό πνπ αλαθνηλώλεη ν ζξεζθεπηηθόο
κύζνο, ν παηέξαο δελ είλαη causa sui, αιιά ππνθείκελν πνπ ήηαλ αξθεηά
καθξηά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ηνπ γηα λα ηελ επαλεηζάγεη ζην
αίηην ηεο, όπνην θαη αλ είλαη, ζε απηό πνπ είλαη κε-αλαγώγηκν ζηελ ιεηηνπξγία
ηνπ α». Απηή ε εληθόηεηα ηεο επηζπκίαο ηνπ παηέξα πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη
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από ηελ θαληαζίσζε ηνπ, είλαη ινηπόλ ζε ζπλήρεζε κε ην πέξαζκα ζην
πιεζπληηθό ηνπ Ολόκαηνο-ηνπ-Παηξόο.
Ο Μηιέξ παξνπζίαζε ην 6ν ζεκηλάξην ιίγν πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ, ζην 9ν
ζπλέδξην ηεο ΝΛΣ ζηελ Αζήλα. Γηα εθείλνλ, ε ζεκειηώδεο νξγάλσζε ηνπ 6νπ
ζεκηλαξίνπ είλαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ παηέξα θαη ηεο παηξηθήο ιεηηνπξγίαο.
Σηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζε απηό πνπ ν Λαθάλ νλνκάδεη ην κεγάιν
κπζηηθό ηεο ςπραλάιπζεο, δειαδή όηη δελ ππάξρεη Άιινο ηνπ Άιινπ.
Μαο ππελζπκίδεη όηη ζην πξνθαηαξθηηθό εξώηεκα ν Λαθάλ είρε πεη ην
αληίζεην: Γηα ην επξύ θνηλό, ν Λαθάλ «είλαη εθείλνο πνπ πξνήγαγε ην Όλνκαηνπ-Παηξόο ζε κηα απνθαζηζηηθή ιεηηνπξγία θαλνληθνπνίεζεο, σο ηνλ
αθξνγσληαίν ιίζν απηώλ πνπ θξαηνύλ ηνλ θόζκν πνπ καο είλαη θνηλόο» 9. Σην
πξνθαηαξθηηθό εξώηεκα ν Άιινο ηνπ λόκνπ ηνπ νπνίνπ ην ζεκαίλνλ είλαη ην
Όλνκα-ηνπ-Παηξόο, είλαη ν Άιινο ηνπ Άιινπ.
Τν Όλνκα-ηνπ-Παηξόο είλαη ην ζηήξηγκα ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο. Ιδνύ ην ζεκείν
εθθίλεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Λαθάλ. «Σηε ζπλέρεηα όιε ηνπ ε δηδαζθαιία
ηνπ πάεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε. Αλ ε δηδαζθαιία ηνπ Λαθάλ έρεη κηα
θαηεύζπλζε, είλαη ε κεζνδηθή, ζπλερήο, επίκνλε δηάιπζε ηεο ςεπδό-αξκνλίαο
ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο»
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δξόκν ηνπ παηέξα, αιιά εθείλνλ ηεο επηζπκίαο. Ο νξηζκόο ηεο επηζπκίαο σο
κεησλπκίαο ηεο έιιεηςεο ηνπ είλαη, ζπλάδεη κε ηελ αλππαξμία κηα ηειηθήο
κεηαθνξάο πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα αλαδπζεί κηα νηδηπόδεηα ζεκαζία.
Πξάγκαηη, ν ηόπνο όπνπ παίδεηαη ην ηέινο ηεο αλάιπζεο δελ είλαη ην Όλνκαηνπ-Παηξόο, αιιά ε θαληαζίσζε, δειαδή ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν α ζηελ αζπλείδεηε επηζπκία.
Ο Μηιέξ καο ππνδεηθλύεη όηη δελ ππάξρεη σξίκαλζε, νύηε σξηκόηεηα, ηεο
επηζπκίαο. «Απηό πνπ γηα ηνλ Φξόπλη ήηαλ ππόινηπα πξνο απνξξόθεζε ζε
κηα δίρσο ηέινο εξγαζία, απνηειεί κόληκα ζηνηρεία ζηα νπνία ε επηζπκία κέλεη
γαληδσκέλε ζηελ θαληαζίσζε. Πξόθεηηαη γηα ζηνηρεία ή κάιινλ γηα νπζίεο
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πνπ παξάγνπλ απόιαπζε θαη είλαη εθηόο θαιιηθήο ζεκαζίαο, αο πνύκε ζε
παξαβίαζε σο πξνο ηνλ επλνπρηζκό»11.
Πνηα είλαη ε ζπλέπεηα απηνύ ηνπ γεγνλόηνο; Είλαη όηη δελ ππάξρεη
θαλνληθόηεηα ηεο επηζπκίαο θαη όηη θάζε επηζπκία είλαη δηαζηξνθηθή. Ο Μηιέξ
ππνζηεξίδεη όηη ε ζπλέπεηα πνπ απνζπνύκε από ην 6 ν ζεκηλάξην είλαη όηη δελ
ππάξρεη θαλνληθόηεηα ηεο επηζπκίαο. Μαο ιέεη ινηπόλ όηη «ε αζπλείδεηε
επηζπκία παξακέλεη πξνζθνιιεκέλε ζηελ θαληαζίσζε, ζε απνιαύζεηο πνπ
ζε ζρέζε κε ηελ λόξκα, εμηδαληθεπκέλε από ηνπο ςπραλαιπηέο, παξακέλεη
νπζηαζηηθά δηαζηξνθηθή, απνιαύζεηο δηαζηξνθηθέο. Η δηαζηξνθή δελ είλαη έλα
αηύρεκα πνπ ζπκβαίλεη ζηελ επηζπκία. Κάζε επηζπκία είλαη δηαζηξνθηθή ζην
βαζκό πνπ ε απόιαπζε δελ είλαη πνηέ ζηελ ζέζε πνπ ζα ήζειε ε
επνλνκαδόκελε ζπκβνιηθή ηάμε»12.
Με απηή ηελ έλλνηα, είκαζηε όινη «δηαζηξνθηθνί». Γηα ηνλ θαζέλα, ππάξρεη κηα
αηαμία ζην επίπεδν ηεο απόιαπζεο. Υπάξρεη γηα όινπο θάηη πνπ δελ ζα
θαλνληθνπνηεζεί πνηέ. Όπσο πξνηάζζεη ν Μηιέξ: «Τν όλνκα ηνπ Θενύ
ζήκεξα είλαη ην θαλνληθό. Μαο πξνηείλνπλ κηα ζενινγία ηνπ θαλνληθνύ, ππό
επηζηεκνληθά αηνύ, ελώ ην β θαη α βα απηνύ πνπ καο δηδάζθεη ε ςπραλάιπζε
κέζσ ηνπ Λαθάλ, είλαη όηη ν ςπρηζκόο σο ηέηνηνο δελ είλαη θαλνληθόο. Η
θαλνληθνπνίεζε ηνπ ςπρηζκνύ ζπληζηά ηελ εμαθάληζε ηνπ, ηελ εμάιεηςε
ηνπ»13.

11

L’Autre sans Autre, p.14
L’Autre sans Autre, p.15
13
Miller, La psychanalyse et l’évaluation, cours 2003-2004, séance du 24 mars 2004, inédit
12

