
Νηόζια Αβδελίδη 

Το όνειρο ηης αθύπνιζης ζηο πραγμαηικό 

Σηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν Λαθάλ έζεηε ην ηέινο ηεο αλάιπζεο κε βάζε 

θάπνηα ηξνπηθόηεηα ηεο αθύπληζεο: κηινύζε γηα ππνθεηκεληθνπνίεζε ηνπ 

ζαλάηνπ, αλάιεςε ηνπ επλνπρηζκνύ, αλαγλώξηζε ηεο επηζπκίαο, δηάζρηζε ηεο 

θαληαζίσζεο. Σην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ε αθύπληζε απνθηά θαζεζηώο 

πξαγκαηηθνύ, από ηελ άπνςε ηνπ αδύλαηνπ. «[...] ε δηαλνεηηθή αζζέλεηα πνπ 

είλαη ην αζπλείδεην δελ αθππλίδεηαη. Απηό πνπ ν Φξόηλη αλαθνίλσζε θαη πνπ 

ζέισ λα πσ, είλαη ην εμήο : δελ ππάξρεη ζε θακία πεξίπησζε αθύπληζε»1, ιέεη 

ν Λαθάλ ην 1977. 

Γηα ηνλ Λαθάλ θάζε ιόγνο [discours] κνιύλεηαη από ηνλ ύπλν, θάζε ιόγνο 

ππλσηίδεη, έρεη έλα απνηέιεζκα ππνβνιήο. Κάζε ιόγνο απνθνηκίδεη εθηόο θαη 

αλ δελ θαηαιαβαίλνπκε ηη ιέεη. Τόηε μππλά, αθππλίδεη. Δειαδή απηό πνπ 

απνθνηκίδεη είλαη ην λόεκα. Καη επεηδή αθξηβώο είκαζηε πάληα κέζα ζην 

λόεκα, επεηδή πάληα πιένπκε κέζα ζην λόεκα -θαη απηή είλαη ζηελ νπζία ε 

δηαλνεηηθή καο θαζπζηέξεζε- ε αθύπληζε γίλεηαη αδύλαηε. Τν ζεκαίλνλ 

απνθνηκίδεη, ην ίδην θαη ε επηζπκία όπσο επίζεο θαη ε θαληαζίσζε. Αλ θάηη 

απνθνηκίδεη απηό είλαη ην αζπλείδεην, ελώ απηό πνπ καο αθππλίδεη είλαη ε 

ελόξκεζε.  

Όζν ν Λαθάλ πξνρσξά ζηε δηδαζθαιία ηνπ ε αθύπληζε γίλεηαη όιν θαη πην 

απαηειή. Σηελ Λογική της υαντασίωσης ζα πεη όηη ε αθύπληζε είλαη κηα 

ζύληνκε ζηηγκή, εθείλε όπνπ αιιάδνπκε θνπξηίλα2, ελώ ζην RSI ζα 

παξνκνηάζεη ηελ αθύπληζε κε ηελ αζηξαπή. «Η αθύπληζε είλαη κηα αζηξαπή. 

Όηαλ κνπ ζπκβαίλεη, όρη ζπρλά, ηνπνζεηείηαη γηα κέλα – απηό δελ ζεκαίλεη όηη 

είλαη έηζη γηα όιν ηνλ θόζκν – ζηελ ζηηγκή όπνπ νπζηαζηηθά βγαίλσ από ηνλ 

ύπλν. Έρσ ινηπόλ κηα ζύληνκε αζηξαπή δηαύγεηαο. Δελ δηαξθεί βέβαηα – 

επηζηξέθσ όπσο όινο ν θόζκνο ζε απηό ην όλεηξν πνπ νλνκάδνπκε 
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πξαγκαηηθόηεηα, δειαδή ζηνπο ιόγνπο όπνπ απνηειώ κέξνο θαη αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο πξνζπαζώ κε θόπν λα δηαλνίμσ ην δξόκν ζηνλ αλαιπηηθό 

ιόγν»3. 

Είλαη ζηο Αντίστροφο της ψυχανάλυσης πνπ ζα αλαθεξζεί εθηελέζηεξα ζην 

όλεηξν θαη ζηελ αθύπληζε όπσο επίζεο θαη ζηνλ κύζν ηνπ Οηδίπνδα σο έλα 

όλεηξν ηνπ Φξόηλη. Έλα όλεηξν καο μππλά αθξηβώο ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

κπνξνύζε λα απνθαιύςεη ηελ αιήζεηα. Ξππλάκε γηα λα ζπλερίζνπκε λα 

νλεηξεπόκαζηε όξζηνη. Πξόθεηηαη γηα κηα άκπλα, κηα απνθπγή αθύπληζεο ζην 

πξαγκαηηθό. Σηνλ εθηάιηε έρνπκε κηα πηζαλόηεηα λα ζπλαληήζνπκε ην 

πξαγκαηηθό. Ο εθηάιηεο, καο πεηά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα λα κπνξέζνπκε 

λα μεράζνπκε ην πξαγκαηηθό πνπ ζπλαληήζακε θαη λα ζπλερίζνπκε λα 

νλεηξεπόκαζηε κε ηα κάηηα αλνηθηά. Τν πξαγκαηηθό ην ζπλαληνύκε επίζεο θαη 

ζην άγρνο, ην νπνίν μππλά ην ζώκα. Τν άγρνο σο απηό πνπ δελ εμαπαηά, 

είλαη επίζεο έλα εξγαιείν αθύπληζεο, έλαο κπνύζνπιαο πνπ ππνδπθλείεη ην 

πξαγκαηηθό.  

Μέζα από ηνλ κύζν ηνπ Οηδίπνδα σο έλα όλεηξν ηνπ Φξόηλη, ν Λαθάλ ζα 

αλαθεξζεί ζηνλ αλαιπηή. Αλαθέξεηαη ζην όλεηξν ηνπ Φξόηλη επεηδή πηζηεύεη 

όηη ν αλαιπηήο ζα έπξεπε, θαηά ηε γλώκε ηνπ, «λα απνθνιιεζεί ιηγάθη από ην 

επίπεδν ηνπ νλείξνπ»4. Είλαη απηή ε δηάζηαζε ηεο επηζπκίαο ηνπ αλαιπηή πνπ 

κε ελδηαθέξεη εδώ. Η επηζπκία αθύπληζεο είλαη ε επηζπκία ηνπ αλαιπηή, καο 

ιέεη ν Μηιέξ. Δελ πξόθεηηαη γηα κηα επηζπκία γλώζεο αθνύ θαη ε γλώζε δελ 

απνηειεί αθύπληζε, αιιά όλεηξν. Σην πξαγκαηηθό δελ ππάξρεη γλώζε. Η 

γλώζε δελ είλαη παξά κηα αεξνινγία πάλσ ζε έλα πξαγκαηηθό απνζηεξεκέλν 

από θάζε ππνηηζέκελε γλώζε.  

Τν δήηεκα γηα ηνλ Μηιέξ ηελ δεθαηία ηνπ 80 είλαη «λα κάζνπκε αλ είλαη έλα 

ηδαληθό γηα ηελ ςπραλάιπζε λα απνθνηκίδεη –λα απνθνηκίδεη ην ζύκπησκα 

ζηελ πξνθεηκέλε»5. Παξαζέηεη έλα δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Montesquieu θαη 

ηελ θπξία ηνπ Chatelet, όπνπ ν Montesquieu ηεο επηζεκάλεη όηη εκπνδίδεη ηνλ 

εαπηό ηεο λα θνηκεζεί γηα λα κάζεη θηινζνθία ελώ ζα έπξεπε λα κειεηά 
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θηινζνθία γηα λα κάζεη λα θνηκάηαη. H ςπραλάιπζε καζαίλεη ζε έλα 

ππνθείκελν λα θνηκάηαη ή λα μππλά; 

Από ηελ κηα, ηθαλνπνηεί ηελ επηζπκία γηα ύπλν ελόο ππνθεηκέλνπ ελνριεκέλνπ 

από ην πξαγκαηηθό ηνπ ζπκπηώκαηνο ηνπ. Από ηελ άιιε, νη ζύληνκεο 

ζπλεδξίεο εκπλένπλ ζηνλ αλαιπόκελν κηα αδεκνλία, κηα επηζπκία γηα 

αθύπληζε. Όλησο, όηαλ ε ζπλεδξία ηειεηώλεη ζε πξνθαζνξηζκέλε ώξα ραλεη 

ηελ δπλαηόηεηα ηεο γηα αθύπληζε. Ο Μηιέξ ζεσξεί ηελ αθύπληζε σο ζθνπό 

ηεο αλαιπηηθήο ζπλεδξίαο: «όρη όηη παύεη ην ζύκπησκα, πνπ δελ ζηακαηά λα 

γξάθεηαη, αιιά αλαδύεηαη ην πξαγκαηηθό πνπ δελ ζηακαηά λα κελ γξάθεηαη»6. 

Τνλίδεη όκσο όηη ζα πξέπεη γξήγνξα λα δηνξζώζνπκε απηέο ηηο δηαηππώζεηο 

εθόζνλ ε αθύπληζε ζην πξαγκαηηθό είλαη αδύλαηε. Η θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξώπνπ είλαη λα θνηκάηαη. Γηα ηνλ Λαθάλ «πεξλάκε ηνλ θαηξό καο θάλνληαο 

όλεηξα, δελ νλεηξεπόκαζηε κόλν όηαλ θνηκόκαζηε. Τν αζπλείδεην είλαη 

αθξηβώο ε ππόζεζε όηη δελ νλεηξεπόκαζηε κόλν όηαλ θνηκόκαζηε»7. 

Πξέπεη ινηπόλ λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηνπο θνηκώκελνπο θαη λα κελ ηνπο 

μππλάκε. Απηό πνπ ηνλίδεη ν Λαθάλ είλαη όηη ν αλαιπηήο παξεκβαίλεη αθξηβώο 

επεηδή ν αλαιπόκελνο νλεηξεύεηαη. Τν δήηεκα όκσο είλαη λα ηνλ μππλήζεη; 

Μα, απαληά ν Λαθάλ, ν αλαιπόκελνο δελ ην ζέιεη ζε θακία πεξίπησζε, 

«νλεηξεύεηαη, δειαδή επηκέλεη ζηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ζπκπηώκαηνο ηνπ»8. 

Η επηζπκία αθύπληζεο είλαη ε επηζπκία ηνπ αλαιπηή σο απηνύ πνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κε ην ππνθείκελν πνπ ππνηίζεηαη ζηε γλώζε, δειαδή κε έλα 

απνηέιεζκα λνήκαηνο, αιιά κε απηόλ πνπ βεβαηώλεη κε ηελ παξνπζία ηνπ, 

«βεβαηώλεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηελ ζπλάληεζε κε ην πξαγκαηηθό»9. Μηα 

ςπραλαιπηηθή ζπλεδξία έρεη σο ιεηηνπξγία λα ππνγξακκίζεη ηελ απνηπρεκέλε 

ζπλάληεζε κε ην πξαγκαηηθό, απηή πνπ δηαδξακαηίδεηαη κεηαμύ νλείξνπ θαη 

αθύπληζεο.   

Ο Μηιέξ ραξαθηεξίδεη ηελ επηζπκία αθύπληζεο ζην πξαγκαηηθό καδνρηζηηθή, 

αθνύ ζην πξαγκαηηθό δελ ππάξρεη παξά κόλν ζύκπησκα. «Αγάπα το 
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σύμπτωμα σου σαν το εαυτό σου. Ίζα πνπ ηνικώ λα εθθξάζσ απηή ηελ 

εληνιή, ιέεη ν Μηιέξ. Είλαη εληνύηνηο, κνπ θαίλεηαη, ε έθβαζε πνπ πξνηείλεηαη 

ζε έλαλ ιόγν πνπ δελ ζα ήηαλ πξνζπνηεηόο»10.  

Σε πνην βαζκό κηα αθύπληζε είλαη δπλαηή; «Είλαη ίζσο ζην επίπεδν ηνπ Ελόο 

κέζσ ηεο ηαύηηζεο ζην ζύλζσκα πνπ ε αθύπληζε ζα κπνξνύζε λα 

ζηακαηήζεη λα κελ γξάθεηαη»11. Σην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ν Λαθάλ 

πξνζδνθεί ζε έλα θαηλνύξην ζεκαίλνλ πνπ δελ ζα είρε θαλελόο είδνπο λόεκα 

θαη πνπ ζα καο άλνηγε ην δξόκν ζην πξαγκαηηθό.Έλα ηέηνην ζεκαίλνλ πνπ δελ 

ζα ήηαλ κνιπζκέλν από ηνλ ύπλν, ζα πξνθαινύζε κηα αθύπληζε. 

Ο Μηιέξ ηνπνζεηεί ην πέξαζκα ηε ζηηγκή πνπ πεξλάκε από ην αζπλείδεην 

ζην Απηό. Αλ ηνπνζεηήζνπκε ζην Απηό ηηο ελνξκήζεηο θαη ην πξαγκαηηθό, θαη 

ζην αζπλείδεην ηελ απώζεζε θαη ην όλεηξν, δελ ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη 

ε ζηηγκή ηνπ πεξάζκαηνο είλαη κηα ζηηγκή αθύπληζεο; 

Πέξα από ηελ έιιεηςε ηνπ είλαη, κεηά ην μεθνύζθσκα ηεο επηζπκίαο, ην 

μεζώξηαζκα ηνπ λνήκαηνο, ππάξρεη ε απόιαπζε. «Τν επέθεηλα ηνπ 

πεξάζκαηνο έρεη λα θάλεη κε ην ζσκαηνζπκβάλ δειαδή κε ηελ απόιαπζε πνπ 

δηαηεξείηαη πέξαλ από ηελ επίιπζε ηεο επηζπκίαο. Απηή ε απόιαπζε 

δηαηεξείηαη πέξαλ ηνπ παηέξα, ηνπ παηέξα ηνπ νηδηπόδεηνπ θαη ηνπ λνήκαηνο 

πνπ πξνηείλεη γηα λα επηιπζεί»12. Είλαη ε αδηαθαλήο απόιαπζε πνπ απνθιείεη 

ην λόεκα, όπσο αλαθέξεη ν Λαθάλ ζην γξαπηό ηνπ Τζόυς το σύμπτωμα. Καη 

όπσο ιέεη «δελ ππάξρεη αθύπληζε παξά κόλν από απηή ηελ απόιαπζε»13. 

Είλαη ζε απηή ηελ πξννπηηθή πνπ ν Μηιέξ καο πξνηείλεη λα επηθεληξώζνπκε 

ηελ θιηληθή καο ζηελ απνζπλαξκνιόγεζε ηεο άκπλαο απέλαληη ζην 

πξαγκαηηθό. Πξέπεη λα ηαξάμνπκε ηελ άκπλα ελάληηα ζην πξαγκαηηθό. Η 

ςπραλάιπζε δηεμάγνηαλ θάπνηε ζην επίπεδν ηεο απώζεζεο θαη ηεο 

εξκελείαο ηεο, ράξηλ ζην ππνθείκελν πνπ ππνηίζεηαη ζηε γλώζε. Πξόθεηηαη 

εθεμήο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ δηάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνύ ρσξίο λόκν θαη 

εθηόο λνήκαηνο. Απηό δελ είλαη ρσξίο επίπησζε ζηελ επηζπκία ηνπ αλαιπηή ε 
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νπνία νξίδεηαη πιένλ σο «κηα επηζπκία λα αγγίμεη ην πξαγκαηηθό, λα κεηώζεη 

ηνλ Άιιν ζην πξαγκαηηθό ηνπ θαη λα ηνλ απειεπζεξώζεη από ην λόεκα»14. 
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